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هداز یقت  هبیط  / يدرک یظفاحادخ  تفارطا  ياه  هناورپ  48اب 
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مادقا ینارماک  دّمحم  / حتف ياه  هزاورد  60زارف 
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یجنپ هجیدخ  / ...يوق ياه  تسد  67گنس ،

شیورد دومحم  / مشخ 68ینامیشپ و 

یتایبلا باهولادبع  / نوتیز 69ناکدوک 

نامز هچیرد  72زا 

سرادم ییاشگزاب  72زور 
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یمیقم بیبح  !/ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  81ناوخب 
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يدمحا ناخ  دوواد  / ییوب یم  ار  اهادص  هک  وت  83يارب 
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85هراشا
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يوسوم رغصا  یلع  دی  / ساسحا هناتسآ  نیرت  88یبآ 
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يداب تهزن  !/ قشاع ترضح  92مالس يا 

ینایچام یناما  رجاه  / هفوکش نیرت  93يراهب 

رادساپ 95زور 

یمیقم بیبح  / تمرح میرح  95رادساپ 

ارآ ناهج  دمحم  97تداهش 

یناهارف یناچیم  يدهم  / ...ینیبب هک  یتسین  وت  اما  ... 97

یمیقم بیبح  / تسارآ ناهج  ارآ ، 99ناهج 

انالوم 100تشادگرزب 

مادقا ینارماک  دّمحم  / سمش دید  100قفا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ینافرع 103عامس 

لضفلاوبا ترضح  108دالیم 

108هراشا

یمّرخ هفطاع  !/ نم يورهام  108رسپ 

ینیدباع هحیل  / یگنادرم ماجرف  زاغآ و  109زور 

يداب تهزن  !/ دشابن یناولهپ  110یتقو 
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مادقا ینارماک  دّمحم  / مالسلا هیلع  سابع  هاگن  111يادنلب 

ییاضر نسح  / تسالبرک رد  مالسلا  هیلع  سابع  113همه 

يریشهد اضر  دّمحم  / 114يداف

یناهارف یناچیم  يدهم  / خیرات ردارب  117نیرتراوتسا 

یمیرک دیمحلادبعدیس  ...وت / 119ناتسد 

ینایچام یناما  رجاه  / تفرعم 122دنزرف 

زابناج 125زور 

یمّرخ فطاع  / ...يور یم  هار  هک  ترادخرچ  یلدنص  125اب 

هوزق اضر  یلع  / لّوا طخ  ياه  126هچب 

ینیسح یلعدیس  / يوش یم  دیهش  128تبقاع 

نادنملاس یناهج  129زور 

مادقا ینارماک  دمحم  / ...اما ما ، هدروخلاس  129نم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  131دالیم 

131هراشا

یمیرک دیمحلادبعدیس  / هداّجس رطع و  131رجات 

ینایچام یناما  رجاه  / لد بارحم  نیشن  132هداجس 

يداب تهزن  !/ دوب الب  یب  تا  یقرش  ياه  133مشچ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  135دالیم 

135هراشا

يدمحا ناخدوواد  / ایرد هداوناخ  135زا 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع الیل  ياه  بش  136باتهم 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسوت دلوت  زور  137زورره 

مهار رد  مشچ  نم  ار  140وت 

140هراشا

ینوطالقس میرم  / تسا سگرن  لگ  زور  142ادرف 

یسوط اروح   .../ رب 153مالس 
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یمیرک دیمحلادبع  دیس  / اّرماس ياه  156هیناث 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ...شا یمشاه  گنشق  هاگن  158رد 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / مالسلا هیلع  حیسم  159يادتقم 

يداب تهزن  دمآ /! دهاوخ  يراوس  161و 

يداب تهزن  «/ حبُص يوناب  »162

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / تبیغ 163باقن 

یناهارف یناچیم  يدهم  / مبای یمن  یهانپ  وت  165زج 

يدیما نینبلا  ما  ...ییایب /! وت  166رگا 

يوسوم هرهاط  هدیس  / نیگآرطع 167حبص 

یجنپ هجیدخ  / راظتنا تخس  167ناحتما 

مادقا ینارماک  دمحم  / اهدور زاس  169هنارت 

ییوگوم ماهلا  !/ ...زور کی  173شاک 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / زبس 174توارط 

یسوط اروح  / یناشیرپ ياه  176هیوگاو 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / وت زا  زیربل  178هدیپس يا 

مادقا ینارماک  دمحم  / اه لابقا  يدنلب  179یمامت 

مادقا ینارماک  دمحم  / یقرش 182هوکش 

یبیط دیهان  !/ نم يامیپ  بش  نامشچ  نیا  زا  183هآ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / نکش بش  روهظ  کی  ات  ... 185

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / كاَرن اناَرت و  185یتَم 

ینایچام یناما  رجاه  / تلادع 188قایتشا 

ینایچام یناما  رجاه  / تلادع قایتشا  هناهب  نیرت  188یباتفآ 

سدقم دیعس  / ناگتفشآ 189نمأم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / سوناف تشد  191دص 

مادقا ینارماک  دمحم  / وپاکت ياه  هظحل  192يالوم 

یمارکا دومحم  / دیآ یم  ... 196
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یمارکا دومحم  / 197لگ

زکرم 201هرابرد 
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هرامش 53 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

53 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

ادخ مان  هب 

يدش هتخیگنارب 

دوب بش  ورملق  رد  هک  ینیمز  يارب 

.تلادع هنشت  هک  يا  هنامز  يارب  و 

يدش هتخیگنارب 

.دید یم  دوب -  ناشتلاهج  ناتسد  قولخم  هک  یگنس -  نایادخ  یناشیپ  رد  ار  شیوخ  تیوه  همه  هک  رشب ، يارب 

يدش هتخیگنارب 

ینک يراج  رشب  هدروخ  مرک  کیرات و  نهذ  رد  ار  تقیقح  ات 

یناکتب ار  هتفرگ  رابغ  ياه  ترطف  همه  ات 

.يروایب راک  شومارف  ناسنا  دای  هب  ار  ادخ  ات 

«. ٌهَوْخِإ َنُونِمْوُْملا  اَمَّنإ   » راشتنا دوب ؛ يردارب  راشتنا  وت ، تثعب 

يدش ثوعبم  وت 

دنشابن يرترب  هیام  اه  گنر  ات 
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.دننکن ییاورنامرف  اه  « هثُج  » ات

دشابن زایتما  روز »  » و رز »  » ات

.مینک وجتسج  ْمُکیقتَأ »   ِ هّللا َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » نازیم رد  طقف  ار  تفارش  ات 

يدمآ وت  و  ... 

نامد هدیپس  میسن  نانوچ 

دیوگ یم  ریخ  هب  حبص  غاب ، هب  هک  منبش  لالز  نانوچ 

دبوشآ یم  ار  یتشهب  يدرا  ياه  لگ  ماشم  هک  یتشهب  ياه  لگ  رطع  نانوچ 
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! مدآ ثراو  تیاده ، غارچ  تاجن ، هنیفس  يا  تسیچ ، وت  مان  هتسیاش 

 ...! يا ، ادخ نوخ  يا  تسیچ  وت  مان  هتسیاش 

يدمآ ات 

دندرپس دیشروخ  تسد  هب  ار  تا  ینامسآ  هقادنق 

درک همزمز  تشوگ  رد  ار  ناذا  یتوکلم  یقیسوم  دیشروخ ،

دنام یم  دنوادخ  هدارا  رظتنم  دیاب  اما  دنک ، ادص  مان  هب  ار  وت  تساوخ  یم 

(1)« ریَبُش  - » مالـسلا هیلع  یـسوم  ردارب  نوراـه -  کـچوک  رـسپ  ماـن  هب  ار  كدوک  نیا  : » دروآ نامـسآ  زا  ار  تماـن  لـیئربج ، و  ... 
يربمایپ وت  زا  دعب  هک  قرف  نیا  اب  تسا ، مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  وت ، هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  راذگب ؛

« دمآ دهاوخن 

.دش نیسح »  » تمان سپ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لد  زیزع  يدش و  نیسح 

رون لسن  همادا  يدش و  نیسح 

تشهب ناناوج  ياقآ  يدش و  نیسح 

...و يدش  نیسح 

! تدالیم زور  رب  مالس 

، ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناتـسد  هک  هاگ  نآ  يدش ، یم  راشرـس  تّدج  ياه  ینابرهم  زا  هک  يزبس  تاظحل  رب  مالس 
! درک یم  تراثن  ار  دوخ  شزاون  نیرت  مرگ 

! دش یم  مارآ  سونایقا ، شوغآ  رد  هک  هظحل  نآ  تدیپس ، هقادنق  رب  مالس 

! دز یم  هسوب  نآ  رب  دیشروخ ، ترضح  ياه  بل  هک  هاگ  نآ  تنشور ، یناشیپ  رب  مالس 

! تیوگ ریبکت  نابز  رب  مالس 

! ناسنا هشیمه  ات  خیرات ، هشیمه  ات  وت ، رب  مالس  و 
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.تسا نیسح »  » يانعم هب  ریَبُش  برع ، نابز  رد  - - 1
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! هدجس یلاها  رورس  نیشن و  هداجس  يالوم  رب  مالس 

دبای همادا  دیشروخ  لسن  ات  دوشگ ، کلپ  هک  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  رب  مالس 

دنامن نیمز  رب  اروشاع  خرس  مچرپ  ات  دوشگ ، کلپ 

دنکشب مه  رد  ار  ماش »  » یلاشوپ تبیه  ات  دوشگ ، کلپ 

دنامن یلاخ  تجح »  » زا نیمز  ات  دوشگ ، کلپ 

...ات دوشگ ، کلپ 

! تسام نیرخآ  دوعوم  هک  نابعش ، همین  دولوم  رب  مالس  و  ... 

دشابن نیمز  رد  یمولظم  ات  دیآ ، یم  هک  يزبس  ياقآ  رب  مالس 

دنامن یتبیه  يزواجتم ، چیه  يارب  ات 

دنارذگب شیوخ  تلادع  راقفلاوذ  غیت  مد  زا  ار  اه  يرباربان  همه  ات 

.دوش تسپ  تباجا  سردآ  هب  ناش ، بیجی » نَّمَأ   » ياه همان  هک  دنشاب  يا  هظحل  هار  هب  مشچ  نامز ، نیمز و  ات 

! اقآ

نک رون  قرغ  ارم  مامت  نزب ، یکلپ 

نک روهظ  نم ! هدش  مگ  باتفآ  يا 

: هک نیا  رخآ  نخس 

هبدن هب  ار  دوعوم  نیرخآ  دالیم  ینامداش  میتساوخ  نوچ  تسا ؛ یلاخ  نابعش » همین   » تبسانم زا  هرامـش ، نیا  نامز » هچیرد  زا   » نوتس
ار وت   » نوتـس رد  ار  ناماه  هژاو  سپ ، .دوش  يرپس  مه  نامراظتنا  هعمج  نیرخآ  هک  دیما  نیا  اب  مینزب ، دنویپ  نام  یهار  هب  مشچ  ياه 

.میدرب جع )  ) نامزلا بحاص  ترضح  نامیالوم ، زاوشیپ  هب  مهار ،» رد  مشچ  نم 

هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ریبدرس
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ینامسآ ياه  همزمز 

هداز یقت  هبیط  / تسوت ششخب  ورگ  رد  ما  یتسه 

؟ میوگب هچ  زا 

؟ منک زاغآ  اجک  زا  و 

؟ مربب الاب  نامسآ  مادک  عافترا  ات  ار  هثاغتسا  ياه  تسد 

، هدش تاجانم  هبدن و  نماد  هب  تسد  محور ، کیرات  ياه  هرد  رد  هک  نیا  زج 

.میوج ددم  وت  زا  منز و  ادص  ار  وت 

«! ِمَلُّظلا ِیف  نَیِشِحْوَتْسُْملا  َرُون  ای  »

زاس رو  هلعش  ملد  رد  رگید  راب  ار  دیما  هقراب  نک و  عطق  دوخ  رون  هب  ار  تملظ  دادتما 

دوش رپ  تمحر  ياه  لگ  زا  ات  زاس  يراج  مزاین  تشد  رب  ار  تترفغم  رابیوج 

! لاعتم رداق  يا 

« نمحرلا تنا   » و میحرلا » فوئر  تنا   » هک تسوت ؛ ششخب  ِورِگ  رد  ما  یتسه 

.بایرد ارم  مزوس ، یم  تلفغ  ياه  هلعش  ترارح  رد  هک  نونکا 

رذگ رد  مناهانگ  زا  نابرهم ! هدنشخب  يا  سپ  مناهانگ ؛ يارب  تسا  یتخس  ناوات  شتآ ، مناد  یم 

«. راّنلا یلع  یتبیش  مرَّح  »
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یجنپ هجیدخ  / فطل نماد 

، تمناوخن هنوگچ  روبع ! نذا  شناتـسآ  هب  ار  یمهو  چیه  ياپ  تسین و  روضح  هزاجا  شهاگرد  هب  ار  یلایخ  چـیه  هک  نآ  يا  یهلا !
!؟ ار تهوکش  تسادق و  دنا  هتسشن  شیاتس  هب  هک  ار  ملاع  تارذ  ياوجن  مونش  یم  هک  نآ  لاح 

!؟ يراد یمن  رب  نم  زا  ار  دوخ  تمحر  هاگن  يا  هظحل  هک  نآ  لاح  مرادرب ، وت  زا  هنوگچ  شیوخ  دیما  هاگن 

نکمم يا  هرذ  چیه  ندـیبنج  هک  مراد  نامیا  هک  نآ  لاح  میوپب ، شیوخ  هار  میوشب و  وت  فطل  نماد  زا  تسد  دوش  یم  رگم  برای !
! وت هدارا  نذا و  هب  زج  تسین ،

هک یناسر ، دیـشروخ  هب  ار  زیچاـن  هرذ  نیا  یناـباتب و  نم  رب  يوترپ  تا ، ییانـشور  یگنارک  یب  زا  رگا  دوش  یم  هچ  نم ! راـگدرورپ 
.تسا كدنا  هشوت ، ناوتان و  ياپ ، زارد و  هار ، هک  ارچ  تسین ؛ نتفر  يان  ارم  ياپ 

زا ییاشخبب و  لضف  زا  يزاونب ، ارم  تمارک  يور  زا  ات  درادـن ، یهاـنپ  چـیه  هک  يا  هدـنب  ناـنوچ  ما ؛ هدروآ  ور  وت  هاـگرد  هب  کـنیا 
.راومه ار  لاصو  ياه  هار  ییامن و  زیربل  ار  مکدنا  هشوت  يریذپب و  تمحر 

، مدرگ زاب  دیمون  تا  هناخرد  زا  هنوگچ  هدرک ؛ دنلب  وت  هاگرد  هب  زاین  تسد  هداهن و  یگدنب  كاخ  رب  هرهچ  يراسمرش ، کنیا  یهلا !
!؟ دنادرگ یم  زاب  یلاخ  تسد  ارم  نامیرک ، میرک  ایآ  ما !؟ هتشگ  هناخ  دراو  وت ، هب  دامتعا  اب  هک  نآ  لاح 

هدوـب و یناـمرفان  هاـنگ ، تسا و  يراسمرـش  تسه ، هدوـب و  هچ  ره  ییاـمن ، فـطل  نم  هب  ینک و  رظن  نآ  هب  هک  مرادـن  يزیچ  یهلا !
! هانگ تسا و  هانگ  تسا و  هانگ  اهنت  مراد ، هچ  نآ  تسا و  یهت  باوث  ریخ و  زا  ما  هدنورپ  هابتشا !

هدـنب نیا  کنیا  يا ؛ هداد  شهاوخ  ضرع  اعد و  روتـسد  نم  هب  دوخ  هک  ناـنچ  نآ  مدـمآ ؛ وت  يوس  هب  ور  مه  زاـب  همه ، نیا  اـب  اـّما 
! باّوت قلاخ  نیا  راکهانگ و 
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! يرایتخا بحاص  ییامن  هچ  ره  هک  دشاب ! هچ  وت  هدارا  ات 

: هک

میمیلست هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد 

! ییامرف وت  هچ  نآ  مکح  ییامنب ، وت  هچنآ  فطل 

.دیاین تمحر  زج  ییادخ ، وت  نوچ  زا  مراد  نامیا  نم 

یمیقم بیبح  !/ اتمه یب  يا 

! نابرهم ياتمه  یب  يا 

! مدنب یم  وت  رهم  هب  لد  مهن و  یم  وت  كاخ  رب  یناشیپ  یتقو  موش ، یم  مارآ  هچ 

! یهلا

ما هدمآ  تیوس  هب  دنا ، هتسب  میور  هب  اهرد  همه  هک  نونکا 

منیرولب رغاس  نآ  زا  رت  لد  هتسکش  »

اهر تسدز  ینک  اراخ  هنایم  رد  هک 

! نم يادخ 

هـشیمه سپ ، نآ  زا  مبایب و  ات  میوجب  میوجب ، هتـسکش  لد  رد  ار  وت  دنلب ، يدایرف  اب  نم  يریگ و  ياج  نم  ناریو  لد  رد  ات  ما  هدامآ 
.مدابآ کنیا  ِلد  رد  ینامب  وت  ات  منامب  هتسکشلد 

.دراذگب قرب  قرز و  نیا  رگا  مشاب ؛ وت  دای  هب  هشیمه  مراد  تسود  اهتنا ! یب  يا 

.مشیدنایب تا  ینابرهم  همه  نآ  هب  وت ، ياشگ  هرگ  هیاس  ریز  رد  اهنت  میوگن و  یسک  اب  وت  زج  ار  میاهدرد  هرامه  مراد  تسود 

! نامحر يا 

.متخانـش یمن  يدردمه  هب  یمـشچ  چیه  يرای و  هب  یتسد  چیه  هک  ینامز  ار ؛ یگدـنامرد  نامز  مروآ ، یم  دای  هب  بوخ  هچ  نونکا 
مدیشک یم  وس  ره  هب  ار  مدردرپ  لد  متسج و  یم  يدیما  هنزور  هنابیرغ ،

! وت ینابرهم  ردقچ  هک  مدنام  ناریح  نم  نم و  یبیرغ  خلت  معط  رب  دوب  راوگشوخ  هچ  وت  ناسحا  هقراب  ایادخ ! هآ ،
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.دهاوخن ار  وت  زج  مناتسد  یلاخ  دنیبن و  ار  وت  زج  منامشچ  منامب ، وت  اب  هراومه  راذگب  ایادخراب !

مان زا  یمرگ  میادص  دشاب و  دابآ  وت  دای  هب  ملد  هناریو  راذگب 

.دریگ وت 

! ایادخ

.دریگ یمن  مارآ  وت  دای  هب  زج  هک  تسا  یلد  نم  نوردنا  رد 

یمیرک هرهطم  هدیس  / ضیف ددم 

! نم دوبعم  نینزان 

.زاغآ ره  يارب  ینیرت  هتسیاش  وت  هک  ارچ  منک ؛ یم  زاغآ  وت  مان  هب 

! ایادخ

«! نیرخآلا رخآ  ای  نیلّوالا و  لّوا  ای  « ؛ تیاهن ره  ياهتنا  يا  تیادب و  ره  يادتبا  يا 

!؟ دز ملق  وت  ضیف  ددم  یب  دنارن و  وت  زا  نخس  ییوت ، يزیچ  ره  ياهتنا  ادتبا و  هک  اج  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  رخآ 

، دـنکن سمل  شیوخ  رب  ار  وت  يابیز  مان  ملق ، نیا  رهوج  هب  زبس ، گرب  نیا  رگا  دـنیوج و  یم  ار  وت  یمان  ره  زا  شیپ  ملق ، تاحـشر 
.دهد یمن  نم  نازرل  تسد  هب  ار  یتکرح  فرح و  چیه  تبث  هزاجا 

! نایملاع همه  راگدرورپ  يا 

يوضو هتخاس ، ریهطت  ار  شیوخ  هک  تسوت  شکلد  مان  زا  نمّیت  كربت و  اب  نازیمان ، هتسکش و  ملق  نیا  ناوتان و  هتسخ و  تسد  نیا 
تمظع ربارب  رد  یکچوک ، مامت  اب  دنروآ و  یمن  بات  شیوخ  رد  ار  شیوخ  وت ، تیبّوبر  ناتـسآ  رب  دوجـس  يارب  دنریگ و  یم  قشع 

.دننک یم  باریس  ار  دوخ  هدمحب ،» یلعالا و  ّیبر  ناحبس   » رکذ هب  وت 

تراسج تسناوت  دـهاوخ  هک  تسوضو  نیا  بآ  تارطق  تسا و  یمدآ  ناور  حور و  هرابود  ریهطت  وت ، ماـن  راـب  ره  رارکت  یتسار  هب 
رهوج قشع ، هنادواج  تبوطر  هب  دشخب و  يدـبا  میمرت  ار  ما  هتـسکش  ملق  دـناسرب و  تیاهن  هب  نم  قمر  یب  ناتـشگنا  رد  ار  نتـشاگن 

.دزاس يراج  هشیمه  يا  همشچ  ار ، ملق  نیا  هدیکشخ 
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! ضیف ددم  يا 

، اـبیز هچ  وـت  دـهد و  یم  یهاوـگ  تدوـجو  هـب  مدوـجو  ماـمت  تسدـقم ، دوـجو  رب  یلیلد  تسوـت و  زا  یتـیآ  زیچ ، ره  هـک  اـج  نآ 
! يا هتخاس  شیوخ  دوجو  رون  ساکعنا  هنییآ  ار  یتسه  تادوجوم 

يارب مناوتان ، نهذ  زا  رتارف  یماگ  مناوتب  دیاش  ات  مهن  یم  اه  هنییآ  نیا  راونا  وترپ  ربارب  رد  ار  مکچوک  بلق  رـصاق و  هشیدـنا  ایادـخ !
.مرادرب وت  برق 

ییاضر نسح  / نم زاین  زا  رُپ  ناتسد 

اب ار  نامراظتنا  يادلی  بش  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  منک و  یم  زارد  وت  يوس  هب  ناسنا  تبرغ  هاگماش  رد  ار  مزاین  زا  رپ  ناتـسد  انابرهم !
.یهد دنویپ  ینامداش  حبص  هدیپس  هب  اه  نامسآ  رابت  زا  يدنزرف  روهظ 

ار ملد  ماک  نک و  روضح  نامهیم  ینامحر ، تاحفن  زا  يا  هبذج  اب  ارم  تسین ؛ ندـنام  بات  ار  ناج  دراد و  رادـید  هناهب  لد ، ایادـخ !
.نادرگ باریس  دوخ  رکذ  رثوک  زا 

زا هاگ ، نآ  منک ؛ شدرگ  توهال  نامـسآ  رد  لیئاربج ، لاب  رد  لاب  ات  روآ  رد  زاورپ  هب  تتوکلم  یهانتی  ياـه ال  قفا  رد  ار  ملد  غرم 
.منک اوجن  وت  اب  قلطم ، دوجو  يداو  رد  موش و  رت  نارپ  زین  کلَم 

زا تاـیح  حور  هک  هاـگ  نآ  دـنک ، یم  همزمز  ناـتخرد  شوگ  رد  ار  گرم  یقیـسوم  داـب ، یتقو  نازیر ، گرب  نازخ  نیا  رد  ایادـخ !
یم ینیرفآ و  یم  هک  ینامه  وت ، هک  مرب  یم  یپ  وت  تردـق  ياه  هناشن  هب  نم  دـنزاب ، یم  گنر  اه  گرب  دوش و  یم  هتفرگ  ناـهایگ 

.تسوت تسد  هب  ما  یگدنز  گرم و  هک  مبای  یم  رد  سپ  یناریم ؛

! نیرفآ رهم  يا 

میکاخ و زا  همه  هک  ممهف  یم  هدروخ  سیخ  كاخ  يوب  زا  نم  دیارـس ، یم  زییاپ  رد  ار  وت  رهم  ياـبیز  هماـکچ  ناراـب ، هک  هاـگ  نآ 
.دنام یم  یقاب  تیدبا  دادتما  رد  هک  تسوت  دای  اهنت  تشگ و  میهاوخ  زاب  كاخ  هب  يزور 
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مادقا ینارماک  دّمحم  / نانیمطا نیرت  یبآ 

! یهلا

داب هب  ارم  هک  ییاه  فرح  يور  هب  ما ، هداتـسیا  .زیهرپ  تأرج  ارم  دوخ ، اب  ندرک  ینمـشد  زا  هن  تسا و  زیرگ  ياـپ  ارم  شیوخ  زا  هن 
.ار انف  ششمارآ ، تسا و  هدیشخب  میاه  ماگ  هب  ار  یتسین  شنایغط ، تسا و  هداد 

! یهلا

.رادقم یب  مزیچان و  هک  مطلغ  یم  شیوخ  ضبن  رد  متفا و  یم  شیوخ  ياپ  هب  هک  مسرتسد  زا  رود  یهاگن  وت ، یب 

! یهلا

همه نیا  لمحت  ناوت  ار  يا  هراتـس  چیه  ما ، هدش  وت  هراظن  وحم  هک  ردق  نآ  ما و  هتـسبن  لد  شیوخ  هب  ما ، هتـسباو  وت  هب  هک  ردـق  نآ 
.تسین نتخوس  هریخ 

! یهلا

.تسا ریذپان  نایاپ  مناد ، یمن  وت  زا  نم  هچ  نآ  یناد و  یم  وت  ارم  نایاپ 

! یهلا

.دنویپب شیوخ  هب  نک و  ادج  نم  زا  مشیوخ  ياوأم  سونأم  هک  ارم  ما ؛ هتفخ  شیوخ  ناماد  هب  هاگ  ما و  هتفگ  شیوخ  زا  هاگ 

! یهلا

نیرت یبآ  مبلق ، هب  ریگب و  نم  زا  تسا ، هدروـخ  درگ  تا  یناـبرهم  هب  هک  ار  کـشا  اـب  هتـسویپ  مه  هب  ياـه  هتـشر  نیا  میاـه ، تسد 
.ناج جایتحا  تسا و  بلق  زاین  نیا  هک  شخبب  ار  نانیمطا 

! یهلا

رادـقم یب  یکچوک  اب  ارم  هک  مراد  وت  یناراب  تباجا  هب  راکـشآ  يزاین  ما و  هدرک  مهارف  شیوخ  نامـشچ  زا  کچوک  ییاه  هیامرس 
.تسین يراک  چیه  ناوت  شیوخ ،

! یهلا
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رازه نارازه  راک  وت ، ياراوگ  ياشامت  زا  هعرج  کـی  هک  درک ؛ ناوتن  دیفـس  سوناـیقا ، رازه  نارازه  اـب  ار  میامیـس  راشرـس  یهاـیس 
.دزاس یم  شیوخ  جاوم  ینابرهم  رد  قرغ  ارم ، نوچ  رازه  نارازه  دنک و  یم  ار  سونایقا 

ار وت  ربارب  رد  يراسمرش  همه  نیا  ناوت  هک  نکم  یگدنمرـش  نامهیم  ارم  شیوخ ؛ يراسمرـش  نابزیم  ماوت و  ینابرهم  نامهیم  یهلا !
.مرادن

! یهلا

.مراذگب ناهانگ  ياپ  هب  ار  شیوخ  یچیه  هک  تسین  نیا  زا  رت  هدولآ  یهانگ  چیه  ما و  هدولآ  هانگ  هب  مچیه ، هک  ار  دوخ 

! یهلا

ریگارف ینابرهم  هار  رب  مشچ  ما و  هتـشاذگب  وت  يانث  ياه  هیناث  رب  رـس  هک  شخبب  شیوخ  ینابرهم  تفأر و  هب  ار  مراک  هانگ  یقیاـقد 
.وت

! یهلا

یمن چـیه  منک و  یم  ینز  هناـمگ  شیوخ ، ناـمگ  یگدوسرف  رد  حبـص ، ره  هک  یناـف  وت  رتـسب  رد  يا  هناریو  مباوخ و  رد  يا  هبارخ 
.ما هدروخ  ار  شیوخ  ییابیرف  شیاسرف  بیرف  ماش ، ره  هک  نآ  زج  مبای ،

مادقا ینارماک  دّمحم  / رایتخا یب  کشا 

! یهلا

رون نم  ضبن  رد  نک و  يراج  روعش  نم  ياه  نایرش  رد 

! یهلا

.نک راشرس  باتفآ  راشبآ  زا  ار  منامشچ 

.منک ندوب  وت  اب  لامج  زا  لامالام  ار  شّوشم  شو و  یگنز  بش  نیا  ات  هد  وشتسش  ارم  نایرع  یگدولآ 
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! یهلا

زیربل نک و  زاورپ  قوش  زا  راشرـس  ارم  مامت  اپ ؛ تسد و  شیوخ  رورپ  موش  زیگنا و  سوه  ِياوه  رد  منز و  یم  رپ  لاـب و  وت  ياوه  هب 
مسرب یناراب  یحبص  هب  هدروخ ، دنویپ  وت  هب  شیوخ  يدیماان  هطقن  نیرخآ  رد  زارد ، بش  نیا  رد  ات  ینابرهم ، زا 

مرادیب حبص  دیّما  هب  زارد  بش  »

« مراحسا میسن  درآ  وت  يوب  هک  رگم 

! یهلا

.تساهربونص اهورس و  یناتسمز  شهاوخ  زا  رتدنلب  مزاین ، تسا ؛ نم  ياّنمت  رمع  زا  رت  هاتوک  وت ، زا  نم  ناتسد  هلصاف 

! یهلا

هب مجاـتحم و  وـت  ناتـسد  شزاوـن  هب  شیوـخ ؛ هتفر  تسد  زا  یگداتـسیا  ياـشامت  هب  ما و  هتـسشن  شیوـخ  نداـتف  ياـپ  زا  هراـظن  هـب 
.دنمزاین وت  يریگتسد 

! یهلا

.تسین ییاوسر  همه  نیا  لمحت  ناوت  ارم  هک  نک  یهاوخ  هچ  نآ  ره  باذع ؛ راوازس  متبوقع و  هتسیاش 

! یهلا

.ازفایب ما  يدرگاش  هب  ریگب و  نم  زا  ار  ما  يداتسا  لد ، درگاش  میاطخ و  داتسا 

! یهلا

.تساهتنا یب  وت  ییاشامت  ییابیز  نک ؛ دایز  ار  میاه  مشچ  فیرظ  تیفرظ 

! یهلا

!؟ تسا هتفگن  وت  زا  طخ ، مادک  تسا و  هتفکش  وت  یب  هفوکش ، مادک  تسا و  هدینشن  وت  زا  هملک  مادک 

! یهلا

!؟ تسین نازیرگ  دوخ  زا  وت  روضح  رد  ياپ  نیمادک  تسا و  ریگ  تسد  وت ، یب  تسد ، مادک 

! یهلا
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!؟ تسین وت  ياشامت  هب  هتسباو  قوش ، مادک  تسین و  وت  مسبت  زا  هتفرگ  رب  دنخبل  مادک 
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! یهلا

هتسب شقن  یتیگ  هحفص  رد  هک  تسوت  یلجت  تسا ؛ يراج  یتسه  ياه  گر  رد  هک  تسوت  هدارا  نافوت ، هناوتشپ  یناراهب و  هناهب  وت 
.تسا

! یهلا

نیرت و گرزب  وت ، یب  موش و  یم  گرزب  وت  اـب  هک  یتـخومآ  نم  هب  یکدوک  زا  هک  ناـنچ  نآ  درب ؛ مهاوـخن  داـی  زا  ار  ما  یکچوـک 
.منام یم  یقاب  کچوک  نیرتاهنت 

! یهلا

.نک ییاشامت  مزاغآ ، گنر  هب  یهاگن  اب  ار  منایاپ  دش ؛ زاغآ  تا  یگرزب  هب  یهاگن  اب  مزاغآ 

! یهلا

.موش یم  قرغ  وت  یگرزب  رد  میاشگ ، یم  وت  يوس  هب  يرد  ره  .منیب  یم  ار  شیوخ  یکچوک  مرگن ، یم  وت  هب  هک  يا  هچیرد  ره  زا 

! یهلا

.مناخرچب وت  ِشیاتس  هب  ار  منابز  ات  دراد ، مان  هلصاف  هک  ار  هچ  نآ  نک  رود  نم  زا 

تسا و رون  دیـشخب ، یهاوخ  نم  رب  هچ  نآ  ره  تسا و  کشا  زا  مراد ، هچ  نآ  ره  هک  دنویپب ، مزاین  ياه  کشا  یمئاد  نایرج  هب  ارم 
.ییانشور

! یهلا

نوزفا تتدابع  قوش  میازفا ، یم  تعاطرب  هزادـنا  ره  دوش و  یم  رت  هدوزفا  مجایتحا  شطع  رب  منک  یم  بلط  رتشیب  ار  وت  هک  ردـق  ره 
ددرگ یم 

.دنسپم بجع  راتفرگ  ارم  یهلا !

« بجعلاب یتدابع  دسُفت  «و ال 

! یهلا

زا مرازیب و  تسوت ، ریغ  هچ  نآ  ره  زا  هک  ربب  صولخ  هداج  تمـس  هب  ارم  ما ، هدـش  گرزب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هچوک  نم  یکچوک 
.هدرزآ درادن ، وت  گنر  هچ  نآ 
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! یهلا

اب ارم  ریگب و  منازرل  ياـه  تـسد  زا  ار  ما  یلد  هتـسکش  ياـنمت  شهاوـخ و  باـیرد و  ار  مرادـبت  شطع  یندـشان و  فـصو  قاـیتشا 
زاونب شیوخ  ینابرهم 

! یهلا

.شیوخ هسوسو  نیسپاو  ياه  سفن  هدش  وحم  مشیوخ و  يرس  هریخ  هدش  درخ  نم  هک  ریگم ؛ هدرخ  نم  رب 

.ما هدرپس  ما  یشوماخ  بش  ندوب  ینالوط  هب  مشچ  ما و  هدرم  شیوخ  رد  دنا ، هدش  دلوتم  زونه  هک  یناگراتس  مامت  زا  رتشیب  یهلا !

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / انمت لوکشک 

! یهلا

هبذـج طرف  زا  وت  تمحر  ياـهربا  ریرـس  رب  نم ، یهد و  یم  ملوخد  نذا  ترکذ ، ناتـسوب  رب  شیوـخ ، دـمح  اـب  هک  ار ، وـت  شیاـتس 
مزیوآ یم  وت  رکش  ِرومعملا » تیب   » هبوک رب  مزیر و  یم  قوش  کشا  لصو ،

یم دورس  وت ، ساپس  هدجس  رد  اه  لگ  همه  دننک و  یم  لگ  دنهد و  یم  هفوکـش  اهراخ  همه  تدای ، ناتـسوب  رد  هک  ار ، وت  شیاتس 
.دنناوخ

.دنیاشگ یم  وت  ساپس  دمح و  هب  نابز  ءایشا ، همه  و 

ِهِرْکُش ِهِدْمَِحب َو  ًهَقِطان  َءایْشَْألَا  َقَلَخ  يَّذلا  ِهِّلل  َدْمَْحلَا 

ص:14

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


یمیرک دیمحلادبع  دیس  / زاین حدق 

هّللا َناْحبُس 

نم دزیا  تسا  هزنم  و 

هاگ یب  هاگ و  ره  هب 

یسک ای  يزیچ  هک 

دتسیا یم  شا  حیبست  هب 

ددنسپ یم  وا  هک  هنوگ  نآ  میاشگ ، یم  نابز  شا  حیبست  هب  و 

تسا ندرک  حیبست  هتسیاش  وا  هک  ناس  نآ 

تسوا لالج  يراوگرزب و  نایاش  هک  روط  نآ 

هِّلل ُدْمَْحلا  َو 

ار يادخ  شیاتس  و 

هاگ یب  هاگره و  هب 

شدیاتسب یسک  ای  يزیچ  هک 

دراد تسود  وا  هک  هنوگ  نآ  شمیاتس ، یم 

تسا شیاتس  هتسیاش  وا  هک  ناس  نآ 

تسوا لالج  يراوگرزب و  نایاش  هک  روط  نآ 

هّللا ّالا  هلا  و ال 

« هّللا  » زج ییادخ  تسین  و 

میاتکی دنوادخ  ِيوگ  لیلهت » »
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هاگ یب  هاگره و  هب 

یسک ای  يزیچ  هک 

دنک یم  لیلهت  ار  وا 

ددنسپ یم  وا  هک  هنوگ  نآ  نم ، لیلهت 

تسا لیلهت  هتسیاش  وا  هک  ناس  نآ 

تسوا لالج  يراوگرزب و  نایاش  هک  روط  نآ 

ربکا ُهّللا  و 

دیآ فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم ، راگدیرفآ  و 

هاگ یب  هاگره و  هب 

یسک ای  يزیچ  هک 

دناوخ یم  یگرزب  هب  ار  وا 

دراد تسود  وا  هک  هنوگ  نآ  مناد ؛ یم  شگرزب 

تسا یگرزب  هتسیاش  وا  هک  ناس  نآ 

تسوا لالج  يراوگرزب و  روخ  رد  هک  روط  نآ 

ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  دمحلا هللا و ال  هّللا و  ناحبس 

یگرزب یگناگی و  شیاتس و  یکاپ و 

نم راگدرورپ  راثن 

تشاد ینازرا  ارم  هک  یتمعن  ره  هب 

؛ ار شناگدیرفآ  همه  و 

دندوب و هک  نانآ  زا 
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دمآ دنهاوخ  نیسپاو  زور  ات  هک  نانآ 
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! ایادخ

هک اهنآ  هچ  ما و  هتخود  نادـب  دـیما  مشچ  هک  اه  یکین  نآ  هچ  دراد - ، هطاحا  نآ  رب  تشناد  هرتسگ  هک  يریخ  ره  زا  ارم  زاین  حدـق 
امرف زیربل  ما ، -  هتساوخن  هتخودن و 

! ایادخ

موش یم  وت  نمأ  ِشوغآ  هدنهانپ 

مسرت یم  شیوخ  رب  هچ  نآ  ره  ّرش  زا 

.(1) مسرت یمن  نآ  زا  شیوخ -  لهج  طرف  زا  هچنآ -  ره  و 

ینیدباع هحیلم  «/ نامحر میحر ، هّللا ، »

هّللا

يواح هک  ار  هّللا » ، » هتـسسگان هتـسویپ و  هک  تسوت  يابرلد  حـیبست  ّمنرت  زا  زیربل  نامـسآ ، تفه  یبآ  نامـشچ  نیمز و  یکاخ  هنیس 
.دننک یم  همزمز  تسوت ، يوکین  تافص  عیمج 

هچ زور ، دـنز و  یم  رت  شپت  رپ  شبلق  رحـس ، ره  تعجر  رب  دـناشن و  یم  شناوسیگ  رب  ار  ناـشخرد  بکاوک  تماـن ، قشع  هب  بش ،
يوترپ هنارگ  هولج 

! دنک یم  يراک  هنیآ  شنامشچ  رد  ار  تا  یهلا  راونا  زا 

وت تافـص  روضح  تاقیم  رب  زین  هام  هراسخر  تسا ، هّللا »  » هب هشیدـنا  زا  یمـسجت  شیاه ، هنوگ  یخرـس  دـشروخ و  سفن  مرگ  مرُه 
.تسا درز 

رون یهانتمان  يولألت  قلف ، سورع  ماف  هرقن  هماج  هدیـشک و  ریوصت  هب  شا  هظفاح  رد  ار  وت  ياه  هنارک  یب  قفـش ، گنرنوخ  نامـشچ 
.تسوت

دزاس یم  كانمن  وت  مان  جاوما  ار  شلحاس  کشخ  نابل  دنک و  یم  باریس  وت  هاگن  قرب  اهنت  ار  سونایقا  دولآ  شطع  ماک 
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.هتشاداو شپت  هب  ار  نیمز  ضبن  شا ، هیرگ  قه  قه  هدش و  کشا  رپ  تمان  یعادت  زا  ربا ، نامشچ 

، جوا ات  تسا و  رحس  سنج  زا  هک  درگن  یم  یمیسن  هب  انمت  شخ  شخ  اب  میریگ ، قشع  نابدرن  زا  یناشن  گرب ، زبس  دوپورات  زا  رگا 
.دنز یم  رپ  لاب و 

رد قرغ  هک  یگنـس  هب  هتخاس ، شدـیواج  وت  رارکت  هک  میـسرپب  ار  یبلق  تسا ، يراج  ارحـص  نازوس  هنیـس  رب  هک  ییاـه  نش  زا  رگا 
.دنز یم  دایرف  ار  هّللا »  » یهلا مان  هعیلط  شماش  ات  ماب  هک  دشیدنا  یم  تسا  یشوماخ 

هدرک هتوتیب  هشیمه  يارب  تَمرک  هناخرد  رب  هک  یمئاد  نادـنمزاین  هرمز  رد  زین  ار  اـم  دـنجاتحم ؛ وت  هب  دـنبلط و  یم  ار  وت  یتسه  همه 
وت ناج  شخب  تایح  میـسن  اب  ار  نامترطف  راهب  هرابود  ات  ناشنب  نام  یتسه  راسخاش  رب  ار  ناـمیا  دـیپس  ياـه  هفوکـش  هد و  رارق  دـنا 

.میزاس هنادواج  ار  نآ  مینک و  هبرجت 

میحر

َرب يدنوادخ  شیپ  يرب  وچ  تجاح  تسد 

دود تسا و  روفغ  تسا و  میحر  تسا و  میرک  هک 

زا ینارک  یب  هعیلط  هک  يا  هدـنیاشخب  .وا  هب  ندرک  ینابرهم  يارب  زج  ار ، ناسنا  دـیرفاین  هک  تسا  یمیحر  بر  نآ  هتـسیاش  شیاتس ،
.دزاس يراج  نیمز  دولآ  رابغ  درس  رکیپ  رب  ار  یگدنز  ات  داد  ياج  هایسربا  دیپس  هنیس  رد  ار  شرهم 

.دنوشن نکاس  يدبا  یکیرات  رد  نیمز  نادنزرف  ات  دیشک  ریوصت  هب  نامسآ  یلاخ  باق  رد  ار  رهم  غارچ  هام و  سوناف  هاگ ، نآ 

كاخ هظفاح  رد  تبحم  زبس  لاهن  رگید  دز و  یم  خـی  نیمز  درـس  ناتـسد  هایگ و  شوماخ  رذـب  تنابرهم ، هاگن  دوبن  رگا  میحر ! يا 
دیمهف یمن  ار  ینیریش  يا  هقئاذ  چیه  دیئور و  یمن 

نامه نآ ، باـبلا  قد  تسا و  هدوشگ  یـصاع  هایـس  يور  رب  ماـش  اـت  حبـص  زا  هک  وت ، تمحر  رد  زج  تسارد  نیمادـک  نآ  اـمیحر !
!؟ ار تریس  تروص و  دنک  یم  یکاپ  هک  تسا  هبوت  لالز  يراج 

دوخ هک  رادـم  غیرد  نم  زا  مدوجو  ياهتنا  اـت  تسا ، نم  اـب  ندوب ، يادـتبا  زا  هک  ار  تا  یبآ  هاـگن  ناـنابرهم ! نیرت  ناـبرهم  يا  سپ 
منابرهم هشیمه  ناگدنب ، امش  هب  هک  دیهاوخب  نم  مرک  لضف و  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  يدومرف :
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نامحر

زا هک  رورپ  هرذ  هدننک  اطع  نآ  دیـشخب ؛ ما  یتسه  تذل  دیناهر و  یتسین  تلذ  زا  ارم  هک  تسا  ینابرهم  رگ  شیاشخب  ِنآ  زا  شیاتس 
میسن مشوماخ ، نکاس و  مسج  رد  درک و  مدوجوم  دوجو ، كاخ  نیرت  كاپ 

.مدرک عولط  ناسنا ، ِنم  سپ ، نآ  زا  دیمد و  دندوب ، شبلاط  هتسویپ  نایشرع  هک  ار  قشع  شوخ 

دح و یب  ار  شنارک  یب  تمحر  هک  ینامحر  .باسح  یب  شیافو  تسا و  تنم  یب  شیاطع  دناتس ، یمن  دهد و  یم  هک  يا  هدنـشخب 
هانگ یب  یصاع و  شتفرعم ، لالز  همشچرس  زا  شضیف و  ناتـسآ  زا  دزیر و  یم  ورف  شناگدنب  رـس  رب  ناراب  تارطق  نوچمه  رـصح ،

.دنریگ یم  رب  هشوت  ناشترطف ، ياه  لد  ندوب  يراهب  نازیم  هب 

يرپ سنا و  نج و  هک  دشاب ، هتشاد  ار  شزبس  تامارک  شرامش  ناوت  ات  دبلط ، یم  ار  شا  ییاهتنم  یب  هب  یتعسو  یتسه ، ناتشگنارس 
.ناوتان دنزجاع و  شماجنا  زا 

ياوآ نیمز و  شوغآ  رد  ار  ناراب  كدوک  هیرگ  ای  دوش  ینامـسآ  ات  دریگ  یم  جوا  هک  یتسه  راـسخاش  رب  ار  ناتـسدرازه  زاوآ  رگا 
...رگا .تسوا و  ياطع  زا  همه  مونش ، یم  ناج  شوگ  اب  ار  همشچ  لالز 

یهاشداپ نیگن  تفر و  یگدنب  عوکر  هب  شزاین  زامن  رد  هک  ماگنه  نآ  دش ، یلجتم  قشع  روشک  هاشداپ  ناتسد  رد  شمیدق  ناسحا 
نابیرگ رد  رـس  شنتـسناد  زا  ییاـط  متاـح  متح ، هب  هک  دیـشخب  دوب ، هدرک  ناـش  هدـیدمخز  زاـین ، شطع  هک  یناتـسد  رب  ار  شنیمز 

.تسود ياپدر  زج  تسین ، همه  نیا  دَرب و  یم  ورف  تلجخ 

هچغاب رد  هک  ار  ساسحا  کچیپ  ناباتب و  ام  یناملظ  کیرات و  رکیپ  رب  غیرد  یب  ار  تتمحر  باتفآ  ناـبرهم ! رگ  شیاـشخب  يا  سپ 
! شاب امنهار  هارمه و  شیوخ  فطل  اب  دشک  یم  سفن  هتشرف  هک  اج  نآ  جوا  ات  هدیئور ، نامناتسد  دیما 

مادقا ینارماک  دّمحم  / يا هشیش  توکس 

! یهلا

.ما هتخود  دیما  نیا  هب  مشچ  تسا و  نم  دیما  هنزور  اهنت  کشا ،
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! یهلا

وت یب  گنت  لد  ردـقچ  هک  میوگب  تیارب  ات  نک  اهر  شیوخ  ياه  هیرگ  قه  قه  رد  ارم  نکـشب و  ار  میاـه  ضغب  يا  هشیـش  توکس 
.مندوب

! یهلا

.ینک یم  شوگ  ارم  هک  موش  یم  باریـس  وت  زا  ریـس و  شیوخ  زا  ناـمز  نآ  رت و  هنـشت  مناوخ و  یم  موـش ؛ یم  هنـشت  مسیوـن و  یم 
.دناشک یم  قایتشا  باهتلا و  هب  دناوخ و  یم  ارف  یبات  یب  هب  شیوخ ، هتسویپ  مطالت  رد  ار  هتفخ  نایهام  سوگ  هک  ییایرد  نانوچ 

! یهلا

راد هاگن  ترهم  هب  یهتنم  هداج  رد  ارم 

! یهلا

! تا یبوخ  باتفآ  رد  بوخ  مهاوخ  یم  هک  راد  رود  متشذگرس  تفآ  زا  ار  متشونرس  .يرگ  نایصع  دوب و  يرـس  هریخ  متـشذگرس 
.مهد الج  ار  دوخ 

منوردنا دشوج  یم  نابوخ  باتفآ  يا  »

« تیانع هیاس  رد  ناجنگب  متعاس  کی 

! یهلا

، ترتسگ هیاس  رهم  یب  مشوماخ و  تا  یباتفآ  روضح  یب  هک  مشاب  وت  یپرد  یپ  ییانشور  زا  راشرـس  اپارـس  اسآ ، باتفآ  مهاوخ  یم 
.مشیوخ هنیس  قمع  زا  هدمآ  رب  یشتآ 

! یهلا

ناسرب شیوخ  هب  ناهرب و  یپ  رد  یپ  ياهدیدرت  نیا  زا  ارم  مکَش ؛ راتفرگ  يروابان و  ریسا 

دراد نینزان  رای  عومجم و  يرطاخ  هک  نآ  ره  »

« دراد نیرق  مه  تلود  تشگ و  وا  مدمه  تداعس 

! یهلا

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


ییانـشآ رید  قایتشا  هک  دنز ، یم  جوم  ما  هنیـس  رد  وت  اب  یمدـمه  يوزرآ  ساسحا و  مه  زونه  اّما  ما ، هتفرگ  راگنز  يا  هنیآ  هچ  رگا 
.تسا هدروخ  هرگ  تسا و  هنشت  لد ، ناج و  دوپ  ورات  رب  هک  تسا  يرهم  نوچ  وت ،
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! یهلا

داد اج  همه  رد  هشیمه  ار  نیا  همه ، نیا  اب  مبای و  یمن  چیه  وت  لامالام  تفوطع  زج  هب  شیوخ  رد  مرادـن و  غارـس  یکین  زج  هب  وت  زا 
.نم منم و  هشیمه  ات  وت  ساپسان  هک  منز  یم 

! یهلا

.اّربم يا  هلیح  ره  زا  یهاگآ و  یتین  ره  زا  وت  هک  ار  سوسفا  يزاس  نوسف  هن  مهاوخ و  یم  ار  نوسف  زا  دعب  سوسفا  هن 

زادرپ نوسف  دص  وت  لعل  هدوبر  یهز  »

« زاب هدبعش  رازه  تمشچ  هدروخ  بیرف 

! یهلا

یلد میامن و  اوسر  ار  لد  هک  ات  نک  اطع  ینابز  نم  هب  رت ، غورد  دـمآ ، رب  لد  زا  هچره  دوب و  غورد  مدورـس  شیوخ  نابز  اـب  هچ  ره 
.منک زاب  شیوخ  ییاوسر  هب  نابز  هک  مبایب  ار  نآ  تأرج  ات  شخبب 

! هتخادنا نابز  زا  اه  نایب  وت  لالج  يا  »

« هتخادنا نامگ  رد  ار  نیقی  تتاذ  تزع 

! یهلا

یشوماخ هب  یپ  رد  یپ  منداتـسیا و  لاح  رد  هفقو  یب  هک  منم  نیا  دنرذگ و  یم  هفقو  یب  ياهزاغآ  دنیآ و  یم  یپ  رد  یپ  ياه  نایاپ 
هثداح چـیه  یب  یهاوخن ، وت  رگا  منام و  یم  گنرد  نودـب  یهاوخب ، وت  رگا  هک  مناد  یم  بوخ  میارگ و  یم  مدـنویپ و  یم  شیوخ 

.دوش رجنم  وت  هب  هک  زاون  لد  يزاغآ  مهاوخ و  یم  وت  زا  هدیدنسپ  نایاپ  میآ ؛ یم  ایند  هب  روگ  هب  هدنز  يا  هیناث  يا ،

! یهلا

.منامب بقع  رمع ، ياپ  زیرگ  زا  منامب و  اج  شیوخ  یگدناماو  رد  راذگم  زیتس ، ناوت  هن  تسا و  شیوخ  زا  زیرگ  ياپ  ارم  هن 

! یهلا

تسا و كدنا  يرادقم  یب  نیمه  تسا ، هدنام  اج  هب  نم  زا  دیآ و  رب  نم  زا  هچ  نآ  هک  زیرم  كاخ  هب  ار  میوربآ  اّما  نک ، كاخ  ارم 

.زیچان ياه  هلان 
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! یهلا

هب ریگب و  ار  متـسد  مارآ ، مارآ  ترپ ؛ تیوزرآ ، يدـنلب  زا  هلحرم  رازه  مرود و  دوـش ، یم  متخ  وـت  هب  هک  يا  هـلحرم  زا  هداـج  رازه 
نک بوک  خیم  ما ، ییاهنت  توبات  رد  ار  ما  یکیرات  زیوایب و  زیر  کی  ياه  سوناف 
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.نتسیرگ تفگ و  کشا  زا  نخس  نتفکش ، تفگ و  رون  زا  نخس  ندیسر ، تفگ و  قشع  زا  نخس  دیاب  وت  روضح  رد  هک 

! یهلا

نیا اب  انمت ؛ زاین و  سنج  زا  مراد  يرـصتخم  ياه  تسد  ناراب و  هرجنپ و  سنج  زا  مراد  يرقحم  هناـخ  مشچ  يزیچ ، یب  همه  نیا  اـب 
.ما هتسب  وت  ینابرهم  هب  لد  مراد و  وت  رهم  هب  دیما  همه ،

يزاین يا  تسوت  هب  یتیگ  مزاین ز  »

يزاین ار  ناج  يدیما و  ار  لد  هک 

مناد هک  مزانب  يداش  هب  اریزا 

« يزاین یب  وز  يزاین و  ار  ملد 
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رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

یبیط دیهان  / تسا هدرک  هریخذ  میرای  يارب  ادخ  هک  امش  يا 

نم دیـشک و  ازارد  هب  نخـس  .مدیـسرپ  یلد  بحاص  ره  زا  مدز و  رد  ار  يا  هناخ  ره  .مدرگ  یم  وا  زا  یناـشن  یپ  رد  هک  تسا  يرید 
زاب یلاخ  تسد  دنار و  یمن  ار  وت  زگره  هک  تسا  يا  هناخ  اهنت  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هناخ  هک  تفگ  یسک  .یناشن  یب  مدنام و 

.دنادرگ یمن 

اب شنخـس  ات  متـسشن  ییاناد  ملع و  ماما  نآ  هناخ  هاگرد  هناتـسآ  رد  متفر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  قداص  هناـخ  رب 
: دومرف یم  مونشب ؛ ار  لضفم 

ربملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يابع  هک  یلاـح  رد  دوش ؛ یم  هکم  دراو  هک  ار  وا  منیب  یم  لـضفم ! يا  دـنگوس  ادـخ  هب  »
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ياصع  وا و  ياپ  رب  ترـضح  نآ  راد  هنیپ  ياه  شفک  شرـس و  رب  ترـضح  نآ  درز  هماـمع  تسا و  وا  شود 

یمن ار  وا  يدحا  .دـسر  یم  هبعک  هب  ات  دـهد  یم  تکرح  ار  اهنآ  هک  تسا  وا  لباقم  يرغال  ياهزب  وا و  تسد  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و 
نس رد  دسانش و 

(1)« .درک دهاوخ  مایق  یناوج 

مالسلا هیلع  ماما  يوگم  رارـسا  .تسـشن  یم  لّضفم  بلق  رب  دیـشخرد و  یم  ترـضح  نآ  نیبج  زا  يرون  هژاو ، ره  اب  تفگ و  یم  وا 
مرطاخ هدرزآ  میاه ، یگنتلد  هک  نم  دریگ و  یم  ياج  لضفم  هداشگ  خارف و  هنیس  رد 
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هب نیبج  نابز و  هب  نامز  لسن ، هب  لسن  رون ، نآ  تسا  زونه  هک  زونه  اه ، لاس  سپ  زا  منیـشن و  یم  لضفم  مالک  ربارب  رد  دـنا ، هدرک 
.دعاصتم دوش و  یم  لقتنم  نیبج 

رد ییاغوغ  هک  میوگ  یم  ار  نیا  اهنت  .مرادن  ار  وا  نانخـس  ییوگاو  تقاط  .دوش  یم  سبح  هنیـس  رد  نم  سفن  دـیوگ و  یم  لضفم 
یم ماقم  نکر و  نیب  روهظ ، زا  سپ  جع )  ) نامز ماما  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  .ینتفگان  درک ، اپ  رب  ملد 

نم صاوخ  ناکین و  تعامج  يا  : » دنز یم  دایرف  دتسیا و 

(1)« .دییآ نم  دزن  دوخ  لیم  اب  تسا ! هدومن  هریخذ  ما  يرای  يارب  ار  امش  نم ، مایق  زا  لبق  دنوادخ  هک  یناسک  يا 

دنونـش و یم  ار  وا  نخـس  نانآ  دناسر و  یم  ترـضح  نآ  نارای  شوگ  هب  ملاع  برغ  قرـش و  زا  ار  وا  يادص  لاعتم  دنوادخ  سپس 
.دنوش یم  رضاح  وا  دزن  ماقم  نکر و  نیب  یندز ، مه  رب  مشچ  هلصاف  رد 

؟ دنک یم  نارابرون  ار  ملاع  کیرات ، بش  رد  هک  ینارون  هام  نآ  منیبب  ار و  ینامسآ  يادص  نآ  میونشب  ام  هک  اقآ  ایآ  دوش  یم 

یسک نیلوا  نیما ، لیئاربج  هک  ما  هدینش  مینک ؟ عوکر  هدجـس و  دوعق و  مایق و  امـش  رـس  تشپ  میتسیاب و  امـش  ربارب  رد  ایآ  دوش  یم 
 . ...سپس وا و  یپ  زا  نامسآ  ناگتشرف  رگید  دنک و  یم  تعیب  دسوب و  یم  ار  امش  تسد  هک  تسا 

؟ درک دهاوخ  رطعم  ار  یتسه  وت ، ياه  تسد  رطع  زور ، نیمادک  رد  هآ !

؟ درک دهاوخ  شزاون  ار  اه  ناج  ماشم  وت  روضح  میمش  هظحل ، نیمادک  رد 

؟ دننک فاوط  تدوجو  درگ  وت  ياپ  كاخ  رب  نانز  هسوب  تانئاک ، ات  يراذگ ، یم  مدق  نیمزرس  نیمادک  رد 

؟ درپب تسین  تسه و  هچ  ره  رس  زا  شوه  ات  ینک  یم  ناشفا  یک  ار  تدنلب  ناوسیگ  رطع 

هتشون رـس  رب  شزاون  تسد  مناخرچب و  رظتنم  ياهذغاک  يور  رب  هناراودیما  ار  ملق  نیا  یک  ات  منیـشنب ؟ تهار  ِرـس  یک  ات  اقآ ! الوم ،
: هک مشکب  میاه 

هدیرب تسا  تسد  هچ  ره  شرادید  اب  دیآ و  یم  تشاد ! دهاوخ  امش  هب  یمشچ  هشوگ  دیآ و  یم  ادخ  هب  دیآ ، یم  تسا ؛ هدشن  رید 
(2)« میرک کلم  ّالا  اذه  نا  ٌرشب  اذه  ام  َشاح هللا  هک : دیچیپ  اضف  رد  ییادص  دیاش  توهبم و  تسا  مشچ  هچ  ره  دوش و  یم 

ص:24

.نیشیپ - - 1
[ .تسین راوگرزب  يا  هتشرف  زج  نیا  تسین  رشب  نیا  ادخ ، تسا  هزنم  . ] 31 فسوی /  - - 2

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14442/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14442/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
http://www.ghaemiyeh.com


يریشهد اضر  دّمحم  / میا هّفص  نایادگ  ام 

دنتساوخ ترضح  زا  اهنآ  .دندید  ماعط  ندروخ  لوغشم  ار  ارقف  زا  یهورگ  دنتشذگ ؛ یم  يا  هّفص  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  »
هاگ نآ  .دندروخ و  اذغ  دنتسشن و  هرفس  کی  رب  ناشیا  اب  درادن و  تسود  ار  ناربکتم  دنوادخ ، دندومرف : ماما  .دنک  ناش  یهارمه  ات 

درب و دوخ  لزنم  هب  ار  اهنآ  .دـینک  تباجا  امـش  مناوخ و  یم  ار  امـش  نم  نونکا  مدرک ، تباـجا  نم  دـیدناوخ و  ارم  امـش  دـندومرف :
« نک رضاح  يا  هدرک  هدامآ  هچ  ره  دومرف : ار  بابر 

* * *

! امرف نام  یهارمه  میا ؛ هّفُص  نایادگ  مه  ام 

هلهله ات  میتسرف ، یم  تا  هورم  هب  تیافـص  زا  ار  ناـمیاه  لد  میا و  هداـهن  ناـمیاه  لد  هرفـس  رد  تدارا  يا  هزوک  ّتبحم و  يا  همقل 
، دـننزهار ار  وت  هار  هک  ینیطایـش  رب  ار  اه  گنـس  ات  دـشک  یم  رپ  تیانم  هب  وت  رعـشم  زا  نامیاه  ناـج  دـهد ؛ رـس  نیـسح » « » نیـسح »

.دبوکب

هب ناباتـش  وت  هک  ار  يدـصقم  دومیپ و  یهاوخ  اـیند  یبلط و  هدوسآ  اـب  ناوت  یمن  يا ، هتفر  هدـیُرب  ِرـس  اـب  وت  هک  ار  یهار  میناد ، یم 
.تفر نامارخ  نامارخ  ناوت  یمن  يا ، هتخات  شیوس 

يوک رب  نامدـیما  مشچ  نانچمه ، تسا و  وت  قیرط  ياه  جـنر  هدرزآ  نامتدارا  ياپ  وت و  هار  ياه  یتخـس  هتـسب  هنیپ  ناـمبلط ، ِتسد 
.تسا هدش  هتخود  وت  مرک  اخس و 

نام نیسح » ای   » ياه همزمز  نک و  اشامت  ار  نام  یشون  دهش  نیشنب و  نامقشع  هرفـس  رـس  امرف و  تباجا  مه  ار  ام  لوسر ! هنادرد  يا 
ونشب ار 

هـسامح زا  هچ  نآ  وگب ، ار  تبابُر  رَِبب ؛ يا  هتفر  دوخ  هک  يدـصقم  لزنم و  هب  دوخ  اب  امرف و  توعد  مه  ار  اـم  یلع ! ارهز و  زیزع  يا 
.میوش ینیسح  تریسا  رپ  دیهش و  رپ  ِناوراک  نوچ  مه  ام  ات  دنک  رضاح  هتفرگ ، هشوت  ماش  هفوک و  البرک و  هّکم و  هنیدم و  ياه 
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باتفآ هعرج  کی 

یبیط دیهان  / ایب فسوی ! ياطع  اخس و  يا 

اطع و اّما  مراذگ  یم  او  رادـید  هظحل  هب  ار  تلامج   (1) .یتسه مالسلا  هیلع  فسوی  نانوچ  یگدنـشخب  ییابیز و  رد  وت  هک  ما  هدینش 
.دناشفا یم  وترپ  مناج  رب  هظحل  هظحل  وت ، ياخس 

، يدوبن رگا  تساپرب و  وت  دوجو  لاخ  هب  هک  منیب  یم  ار  یتسه  نم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هک  میوگ  هچ  يرتسگ ! یم  هرفـس  هنامیرک  هک  يا  هدنـشخب  يا  وت  ياطع  زا  .تشادن  ندوب  يارب  يا  هناهب  ملاع 
: دیامرف یم 

(2)« مهُمالْجأ ِهب  تلُمَک  مهلوُقع َو  اهب  عمجَف  دابِعلا  ِسؤَر  یلَع  هدَی  هّللا  عَضَو  انِمئاق  ماق  اِذا 

.ددرگ لماک  ناشیاه  لقع  هتفای و  زکرمت  نانآ  دَرِخ  سپ  .دهن  ناگدنب  رس  رب  تمحر  تسد  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ 

.دش دهاوخ  مکاح  ناهج  رب  تدحو  یگتسبمه و  دور و  یم  نیب  زا  اه  ییادج  اه و  هقرفت  تندمآ ، اب  ییآ و  یم  وت  نیقی  هب 

هدنـشخب ياه  تسد  دهد و  یم  انعم  یگدنز  هب  هک  تسا  تقادص  تلادع و  نیا  زور ، نآ  رد  دبای و  یم  مایتلا  اهدرد  ییآ و  یم  وت 
هناد موصعم  ياه  هناورپ  لاـب و  هتـسکش  نارتوبک  يارب  هشیمه ، زا  رت  هنادنمتواخـس  سک و  ره  زا  رت  هناراوگرزب  وت ، نوگ  فسوی  و 

.دنشاپ یم 

یناث فسوی  ییوت  هک  قیالخ  دنتفگ 

ینآ زا  هب  تقیقح ، هب  مدیدب ، کین  نوچ 
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نشور ار  ام  لد  مشچ  ایب و  سپ  .دنا  هتخود  مشچ  تندمآ  هب  نامز  نیمز و  هک  يرفاسم  نیرت  بوبحم  ییادخ و  هنیرفآ  نیرتهب  وت  و 
! نک

يریشهد اضر  دّمحم  دنک /؟ يرای  ارم  تسیک 

( هغالبلا جهن  همان 45  هب  یهاگن  )

!؟ نیرتهب يا  هناگی و  يا  منک  تا  يرای  هنوگچ 

شنت رب  ار  مـالک  قالـش  يدـمآ و  مشخ  هب  وا  ِنتفریذـپ  زا  وت  درک و  توـعد  گـنراگنر  يا  هرفـس  رب  ار  وـت  رادـنامرف  يدـنمتورث ،
.یتخاون

تـشپ هنایفخم  رگید ، نت  راـهچ  هارمه  هب  درک ، دـیدهت  رورت  هب  ار  وت  هیواـعم  هک  هاـگ  نآ  دوب و  وت  نایئادـف  زا  فینح » نب  ناـمثع  »
: ییوگ یم  نخـس  هدرپ  یب  نینچ  مه  تناکیدزن  اب  وت  هک  مبجع  رد  دنک ؛ تیادـف  ار  ناج  رطخ ، تقو  رد  ات  درک  یم  تکرح  ترس 
« .دنا هدش  توعد  هرفس  رس  رب  ناشنادنمتورث  هدش و  مورحم  متس  اب  ناشنادنمزاین  هک  يریذپب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرک  یمن  نامگ  »

تسا و ییادـخ  طقف  مه  تناکیدزن  اب  وت  نامیپ  میناوخ ! یم  دوخ  يوگلا  ار  وت  مینک و  یم  تا  يوریپ  ياعّدا  هک  نآ  يا  ناج ! یلع 
! یهن یم  اپ  ریز  ار  اه  يدنواشیوخ  ِمامت  ینیبب ، بیسآ  ِضرعم  رد  ار  دنوادخ  هار  رگا  نآ ! زج  هن 

ِيایند زا  امش  ِماما  شاب ! هاگآ  .دریگ  یم  ینـشور  شـشناد  رون  زا  دنک و  یم  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  يوریپ  ره  شاب ! هاگآ  »
« .تسا هداد  تیاضر  نان  ِصرق  ود  هدوسرف و  هماج  ود  هب  دوخ 

زج یـسک  دهع  هک  تسا  مّلـسم  دریگ ، تخـس  نینچ  دوخرب  تردـق ، جوا  رد  هک  نآ  ناّدـحوم ! يالوم  يا  دـش  مرواب  ...دـش  مرواب 
.درادن ندرگ  رب  ار  دنوادخ 

تباث نآ  ياه  هاگـشزغل  رد  ناما و  رد  تساهزور ، نیرت  كانـساره  هک  تمایق  رد  ات  منارورپ ، یم  يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  نم  »
.دشاب مدق 
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اّما مروآ ؛ مهارف  ساـبل  اذـغ و  دوخ  يارب  مشیربا  ياـه  هتفاـب  مدـنگ و  زغم  زا  كاـپ و  لـسع  زا  متـسناوت  یم  متـساوخ ، یم  رگا  نم 
ای زاجح »  » رد هک  یلاح  رد  منیزگ ، رب  ذـیذل  ياه  ماعط  هک  دراد  او  ارم  عمط  صرح و  ددرگ و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه 
زا هک  ییاـه  مکـش  منوماریپ  مباوخب و  ریـس  نم  اـی  دروَخن ، ریـس  یمکـش  زگره  اـی  دـسرن ، یناـن  صرق  هب  هک  دـشاب  یـسک  هماـمی » »

!«. دشاب هتشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  هدیبسچ و  تشپ  هب  یگنسرگ 

راتفر هک  تسا  مّلسم  دراد ، دای  هب  دوخ  هناخ  نوچمه  ار  مالـسا  ملاع  همه  هک  یـسک  ناّدحوم ! يالوم  يا  مدرک  نیقی  ...مدرک  نیقی 
؟ يا هتساوخ  يرای  نم  زا  ارچ  هک  ما  هدنام  یلو  ...یلو  دهد ، یمن  مظن  یهلا  هتساوخ  اب  زج  ار  شیوخ 

! ما هدرک  ناماوت  ار  یگدنز  ناگدزایند ، هرمزور  تالداعم  اب  هک  نم 

«. دیهد يرای  ارم  یتسار  ینمادکاپ و  ناوارف و  شالت  يراکزیهرپ و  اب  »

؟ هنوگچ ...نم  يالوم  هنوگچ 

يرای ارم  یتسار  ینمادکاپ و  ناوارف و  شالت  يراکزیهرپ و  اب  »

«. دیهد

؟ هنوگچ ...نم  يالوم  هنوگچ  ...مدنب  رد  دوخ  هک  نم  مریسا ، دوخ  هک  نم  اجک ! وت  يرای  اجک و  نم 

«. دیهد يرای  ارم  یتسار  ینمادکاپ و  ناوارف و  شالت  يراکزیهرپ و  اب  »

! مزیهرپب ما  یلهاج  ياه  شور  زا  دیاب  .درک  يراک  دیاب  سپ  ...مناوخ  یم  وگلا  الوم و  رخف و  ار  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

! تسا وت  اب  یتسار  ورگ  رد  متاجن  هک  مزاس  هشیپ  ار  وت  هار  وت و  اب  یتسار  مرادرک ، راتفگ و  رد  دیاب 
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لاصو دهش 

هداز یقت  هبیط  / يدرک یظفاحادخ  تفارطا  ياه  هناورپ  اب 

.يزودب نامسآ  هب  شا  یبوچ  باق  زا  ار  دوخ  یبآ  هاگن  نیرخآ  ات  يدرک  زاب  ار  هرجنپ 

ار اهنآ  دوعوم ، هظحل  رد  ات  يدروخ  یم  ورف  ار  تنورد  ياه  هلعـش  هظحل  هظحل  وت  دوب و  هدنامن  یقاب  ندش  هدنرپ  ات  يدایز  تصرف 
.یشکب شتآ  هب 

نیرخآ اـت  يدرک  عمج  تدوخ  رود  هتـسهآ  ار  اـه  هناورپ  .یتسـشن  تا  هتـشادن  ياـهاپ  يور  وناز ، ود  يدرک و  نهپ  ار  تا  هداـجس 
ردام نارگن  ياه  کلپ  زا  باوخ  تیولگ ، کشخ  ياهزاوآ  هک  نآ  یب  ینک ؛ همزمز  ناشیاه  لاـب  ناـمک  نیگنر  رد  ار  یظفاحادـخ 

.دیابرب

یتخود و نامـسآ  یگدرتـسگ  هب  ار  تیاـه  مشچ  .یتشاذـگ  ـالبرک  خرـس  تبرت  راـنک  يدرک و  حـیبست  هناد  هناد  ار  تیاـه  کـشا 
.یهد جوا  ندش  هدنرپ  يادرف  تعسو  رد  ار  تلایخ  سونقق  یتسناوت  یمن  ییوگ  .يدرک  هاگن  نآ  هب  هناروابان 

.ینک رورم  نهذ  رد  راب  نیمدنچ  يارب  ار  نیریش  يایور  نآ  ریوصت  دیاش  ات  یتشاذگ  مه  رب  کلپ  هرابود 
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هرـصاحم ار  اه  هدـنرپ  مامت  يرام ، لـثم  هک  شفنب  یبآ و  ياـه  گـنر  زا  دـتمم  یطخ  دوب و  رتوبک  دوب ، دود  دوب ، نوخ  دوب ، شتآ 
دنوب هدرک 

.دنداد یم  ناکت  تسد  دندز و  یم  دنخبل  وت  هب  نامسآ  باق  زا  دندش و  یم  هراتس  یکی  یکی  اه ، هچب 

.دندوب رادراخ  ياه  میس  ریگ  نیمز  تیاه  لاب  اما  ینک ، زاورپ  ار  اه  هلصاف  همه  یتشاد  تسود 

، يدرک زاب  ناهد  ات  اما  یهاوخب ، کمک  ینزب و  دایرف  یتشاد  تسود 

.يدش شوهیب  هک  يدرک  هفرس  ردق  نآ  دیعلب و  ار  تا  هرجنح  ظیلغ ، يدود 

...رونم دنچ  مه  زاب  يدرک  نامگ  .تفرگ  ارف  ار  تفارطا  ییانشور ، هراب ، کی  هک  دوب  هدنام  یقاب  تیاه  سفن  زا  هقیقد  دنچ  زونه 

ناگراتس عمج  هب  ات  يدیچ  نیمز  زا  ار  تیاه  لاب  يدرک ، سح  دوخ  رد  یتّوق  دوب ؛ هدرک  نیگآرطع  ار  اضف  رطع ، يوب  راب ، نیا  اما 
.يدنویپب

هناورپ اب  دیـشک و  هنابز  تیولگ  زا  اه  هلعـش  هک  ردق  نآ  یتفرگ ؛ هلعـش  سوناف  سوناف  دعب ، هقیقد  دـنچ  يدرک و  زاب  ار  تیاه  کلپ 
.يدرک یظفاحادخ  فارطا  ياه 

یجنپ هجیدخ  / رهش هناش  يور  يدمآ ؛

تنارجه شتآ  رد  ملد  زونه  .دـندروآ  رهـش  ياه  هناش  يور  ار  وت  هک  تدوخ ، ياپ  اب  هن  راب ، نیا  اما  یتشگرب ، وت  دوش ! یمن  مرواب 
! درک سح  ار  تندمآ  غاد  هک  تخوس  یم 

!؟ متفایب اپ  زا  دیاش  منکشب ، دیاش  مرواین ، تقاط  دیاش  یتفگن  ردام !؟ يدرکن ، ارم  لد  رکف 

همان تیاضر  ياپ  یتساوخ  یم  نم  زا  رارـصا  هب  اه ، بش  اهزور و  ردـقچ  دراد ؛ نایرج  منهذ  هچوک  هچوک  رد  تیاـه  هرطاـخ  زونه 
! منک اضما  ار  تا 

؟ مساق ترضح  زا  رت  کچوک  یتفگ : یکچوک ! یلیخ  زونه  وت  مکزیزع ! متفگ :

تشپ مالسلااهیلع  بنیز  مناخ  ردام ! یتفگ : منک ! يروبصان  مسرت  یم  مرواین ! بات  مسرت  یم  يردام ؛ یتسه  مامت  وت  مزیزع ، متفگ :
! تهانپ و 
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! يدز یم  یگرزب  ياه  فرح  هچ  تمَک ، لاس  نس و  نآ  اب  مزیزع ! يدوب  نامز  نیریش  هچ 

! مدز تشگنا  ار  تا  همان  تیاضر  ياپ  ریز  دش و  اضر  ملد  ات  یتفگ ، یتفگ و  ردق  نآ 

هچ یناد  یمن  تسا ! نم  تشهب  لفق  دـیلک  وت ، تشگنا  رهُم  .دـهدب  تریخ  ادـخ  ردام ! یتفگ : يدیـسوب و  ار  متـسد  يدز و  دـنخبل 
! ردام يدرک ، ترسپ  ّقح  رد  یفطل 

! يدش گرزب  هبش  کی  راگنا  يدوب ! هدش  هنادرم  ابیز و  یجیسب ، ياه  سابل  نآ  رد  وت  ردقچ 

یتخود نیمز  هب  مرش  اب  ار  تهاگن  هک  مدرک  تهاگن  ردق  نآ  مدوب ! هدرکن  تهاگن  ریس  ردق  نآ  تقو  چیه 

شتآ رد  مدناخرچ و  ترس  رود  تشُم  تشُم  ار  اهدنپسا  مدرک ، دود  دنپسا  منزب ؛ تمشچ  ادابم  مدیـسرت  هک  مدرک  تهاگن  ردق  نآ 
! روک نمشد  مشچ  ات  متخیر ،

ایادـخ وگب : طقف  ینک ، اعد  یهاوخ  یم  رگا  ردام ! یتفگ : وت  هک  نک ! ظفح  ار  مرـسپ  ایادـخ ! میوگب : متـساوخ  منک ، اعد  متـساوخ 
! نک لوبق  ار  مرسپ 

.یتخومآ یگنادرم  نم  هب  وت  ردام ! یتفگ : يا ! هناخ  درم  وت  مزیزع ! متفگ :

رب تیاـه  هسوب  معط  .يدرک  یظفاحادـخ  یبیرغ  نحل  اـب  زور ، نآ  یلو  ظفاحادـخ ؛ یتـفگ  یمن  رداـم  هب  تقو  چـیه  هک  وت  مرـسپ !
! دوب هنابیرغ  مه  تکچوک  رهاوخ  یناشیپ 

.تسوت همان  ّتیصو  تکاپ ، لخاد  هک  داد ، یهاوگ  ملد  دیزرل ، ملد  یتشاذگ ؛ هچقاط  يور  ار  یتکاپ  نتفر ، عقوم 

نک اعد  اباب  : » یتفگ بل  ریز  هک  ار  تیاوجن  مدینـش  ای  مدرک ، سح  مناد  یمن  يداهن ! نآ  رب  هسوب  یتشادرب ، ار  تردـپ  سکع  باق 
« مشاب تداهش  قیال 

...یتفر و 

ياه هناش  يور  یـشاب و  توبات  لـخاد  وت  دـش ، یمن  مرواـب  تخوس ! تندـمآ  غاد  زا  هک  دوب  هدـماین  راـنک  تنتفر  غاد  اـب  ملد  زونه 
!؟ رهش

؟ تنتفر بش  نامه  مدید  باوخ  هک  متفگ  دش ! ریبعت  مباوخ  راگنا 

! مدرک یم  تیاشامت  مدوب و  همیخ  لخاد  نم  و  يدیگنج ! یم  نادیم  طسو  رد  هک  وت  و  شتآ ، دوب و  دود 
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! دنتشادن اشامت  بات  نم  ياه  مشچ  مه  دیاش  ای  يدوبن ، وت  دش و  رابغ  ناهگان 

...مدرک هیرگ  نم  اه و  هتشرف  لاب  يور  دیاش  تفر ، یم  نامسآ  هب  هک  مدید  ار  تندب  هکت  هکت  دعب ، هظحل  دنچ 

...رهش ياه  هناش  يور  يدمآ ؛ وت  الاح 

ملاس ياج  کی  تندب ، رـسارس  رد  دنیوگ  یم  يرادـن ، تسد  دـنیوگ  یم  .يرادـن  مشچ  دـنیوگ  یم  .تمنیبب  دـنراذگ  یمن  مرـسپ !
! ملد زیزع  اّما  تسین ،

: يدوب هتشون  تا  همان  ّتیصو  رد  تدوخ 

« ...روآ دای  هب  ار  مالسلااهیلع  بنیز  مناخ  طقف  دندروآ ، تیارب  ار  مرکیپ  هک  يزور  ردام ! »

ینارماک دّمحم  / يرارق یب  مدقم  فص 

ییاه هناخدور  نوچ  ار  شیوخ  ياه  گر  تریغ ، مطالت  رد  ادص  یب  هچ  ار و  دوخ  یناراب  ياه  مشچ  دندورس ، هناقـشاع  هچ  نارای 
! دندناسر شمارآ  يایرد  هب  بات ، یب 

، شیوخ نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ار  هدیرب -  ياه  هداج  نیا  شیوخ -  ياه  گر  دنتسب و  رابگر  هب  ار  ساره  میب و  هناعاجش  هچ  نارای 
! ار نداتفین  ياپ  زا  هخرچ  دندناخرچ ، دندیخرچ و  دنتشاد و  او  صقر  هب 

یم یگنتلد  ياه  هچوک  هیلا  یهتنم  رد  ار  غاد  میمـش  ناـش ، هدروخ  ناراـب  ياـه  لواـت  دـهد و  یم  توراـب  يوب  ناـشاه ، لاـب  زونه 
.دنکارپ

.تسا ییافوکش  رد  غاب ، هلال  ِهلال  مناراطق ، مه  رازم  رس  رب  تسا و  هدشن  ضوع  ناشغاد  گنر  تسا ، زونه  هک  زونه 

.دنناسرب طخ  رخآ  هب  ار  نایاپ  یب  ياهراظتنا  دندرگرب و  نامناراطق  مه  ات  میرظتنم  تسا ، زونه  هک  زونه 

تساه و يرارق  یب  مدقم  فص  رد  نامیاه  لد  تسا ، زونه  هک  زونه 

تسا هدیسرن  نایاپ  هب  سابع ، تشد  رد  ما » هدرک  مگ  یلگ   » سنج زا  ِنتشاد  تسود  رد  ینالوط  يوجتسج 
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.میهار هب  مشچ  میواک و  یم  ار  هدش  نوفدم  تارطاخ  هکت  هکت  تسا ، زونه  هک  زونه  و 

.تسا هداتفا  هکس  زا  قشع  رازاب  تسا و  هدش  جیار  یشوماخ  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  اج  نیا 

.دوش یم  همیرج  لام ، نتشاد  مرج  هب  اه  هدنرپ  اج  نیا 

! دندومن ییاسانش  ار  اه  مخز  دنتفر و  ناراب  طاقن  نیرترود  ات  هداس  هچ  منراطق ، مه 

.رابغ نوچ  رایتخا ، یب  هچ  دندش و  یم  دود  دودحمان  هچ  دندش و  یم  دیدپان  هداس  هچ  مناراطق ، مه 

؛ دندییارگ يدرس  هب  هن  دندش و  شوماخ  هن  دنتفر ، ههاریب  هب  هن  دندش و  مگ  هن  منارگنس ، مه 

قشع ياشامت  وحم  دنتسیرگ و  سوناف  سوناف  اه ، بورغ  دنتسیرگن و  باتفآ  هب  تشاد ، هرجنپ  هدراهچ  هک  یشطع  اب  منارگنـس ، مه 
.دندش

مالک زا  دـنداد و  هیکت  شیوخ  ریپ  هب  اهنت  نوگاـنوگ ، ياـهدرد  لـصف  رد  نوزفا ، زور  درز و  ياـه  گرم  لـصف  رد  منارگنـس ، مه 
.دندیشون وا  یباتفآ 

هلجح مینز و  یم  تیاضر  رهُم  شیوخ ، مهبم  كوکشم و  ياه  گرم  رب  میونش و  یم  ار  دیهش  ناردام  همزمز  تسا ، زونه  هک  زونه 
ینامـسآ هبترم و  دـنلب  يرترب  ات  دـنتفر  دنتـسویپ ؛ یباتفآ  ياه  همزمز  هب  دـنتفر و  اـهدور  تازاوم  هب  ناـمناراطق ، مه  اـّما  میدـنب ، یم 

.زازتها هب  ار  شیوخ  نوخ  مچرپ  دنروآ و  رد  زاورپ  هب  اه  مان  مامت  ماب  زا  ار  شیوخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / مشاب وت  مهاوخ  یم 

! گنفت ریت و  ههبج و  كاخ ، نوخ و  قشع ، ناراب و  رابت  زا  زا  يا 

! رجاهم ياهوتسرپ  لسن  زا  يا 

! تداهش هلفاق  ریما  يا  تباجن و  هلیبق  مه  يا 

.مالسلا هیلع  یلع  ییاهنت  زا  هتفرگ  اپ  یناراب و  نیشنلد  تاحفن  زا  زیربل  هک  ییوت 

ریت و يالبال  زا  ار ، تلاـصو  دهـش  دـناسر و  اـه  نامـسآ  شوگ  هب  ار  وت  »ي  اـّنبر  » هنابـش ياوجن  هک  تیاـه  تسد  تمرح  هب  اـشوخ 
.درک رپ  نوخ ، هب  هقرغ  ياه  كاخ  شکرت و 

تداهش ياه  لاب  رب  دندرک و  یط  هبش  کی  ار  یگنتلد  ياه  هلصاف  مامت  هک  تیاهاپ ، تمرح  هب  اشوخ 
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.یتشگ هکیالم  رفس  مه  یتشاذگرس و  تشپ  نیعلا  هفرُط  کی  رد  ار  قشع  رهش  تفه  هک  يدیهش  وت  دندش ، راوس 

ياوـه لاـح و  رب  مروـخ  یم  هطبغ  تدـنلب ؛ یناـشیپ  رب  مروـخ  یم  هطبغ  نیم ؛ ياـه  نادـیم  بجو  هب  بجو  رب  مروـخ  یم  هطبغ  نم 
دندیمهف و ار  وت  اهنآ  طقف  هک  یتایلمع  قطانم  هشوگ  هشوگ  رب  مروخ  یم  هطبغ  تا ؛ یلاعتم  حور  رب  مروخ  یم  هطبغ  تناهاگرحس ،

.دندینش ار  وت 

.روش نامیا و  ههوکود »  » ات هسامح  دور » دنورا   » هدیکت ياه  هلالآ  زا  مسیونب ؛ وت  زا  طقف  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم 

نیمز ِلد  زا  منزب ؛ فرح  اهزیرکاخ  ِلد  زا  مهاوخ  یم  مروایب ، ربخ  نیمز  ِتشهب  ياه  هّکت  زا  هک  مشاـب  یلابکبـس  رتوبک  مهاوخ  یم 
دنا هدیشک  تشوغآ  رد  نابرهم ، يردام  نانوچ  هک  ییاه 

.مشکب رپ  اهوسارف  ات  مریگب و  وضو  قشع  هخرک »  » زا هدش ، هک  مه  يا  هظحل  مهاوخ  یم 

.میوگب نازیوالق »  » ياه هتفگان  زا  مشاب و  یکدصاق  مهاوخ  یم 

! دنازوس تداهش  عمش  شتآ  رب  ار  دوخ  دش و  یکرپاش  دش  یم  شاک 

همین ياهرازین  زا  مروآ ، یم  ربخ  نونجم » هریزج  ، » رطخ هثداح و  نیمزرـس  زا  نوخ ، هنـشد و  نایم  زا  هک  متـسه  ییوتـسرپ  ار  بشما 
.دناشک یم  نونج  هب  ار  ناسنا  شیاه  هلان  داب ، شزو  ماگنه  هک  ییاهرازین  نوخ ؛ رد  هشیر  شتآ و  رد  رس  ياهرازین  هتخوس ؛

«... نارمچ دیهش  «، » هیوالهد  » ياه بش  يانشآ  هبیرغ  زا  ملان ؛ یم  هیوالهد »  » زا

.ریلد ِسانشان  نیا  زا  میوگ ؛ یم  ارآ » ناهج   » اه هثداح  درم  گرزب  نینوخ  جارعم  زا 

مرگن یم  هبازچ »  » ياه هگنت  زا  ار  یکاخ  ناهج  وت ،»  » ياه مشچ  اب  هک  یتقو  متسه ، وت » «، » نم  » ار زورما  متسین ، مدوخ  نم  ار  زورما 
! تسا هدش  کیدزن  ندیرپ  يارب  ردقچ  نامسآ  هک 

.موش یم  اه  هّچب  نابیرغ  ماش  نیرخآ  ِنیشن  هّلچ  یتاظحل ، منک و  یم  لفلف » وب   » مولظم ياه  هبارخ  هیاسمه  ار  ملد  بشما ،

ِنازوس قالش  ریز  رد  اه ، سونقق  ياه  ندب  رب  میرگ  یم  مریگ و  یم  جوا  ونیم » هریزج   » رطخ ِلصف  راهچ  نیمزرس  هب  مشک و  یم  رپ 
.دیشروخ

.مبوک یم  خیرات  یناشیپ  رب  هچملش » هچملش  ، » ار نانکشربیخ  ِنینهآ  هدارا  مناشک و  یم  تنامشچ  هاگداد  هب  ار  خیرات  بشما ، نم 
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ار وت  ِتیمولظم  هزیوه » هزیوه   » دـنک و یم  تولخ  ادـخ ،»  » و وت »  » و دوخ »  » اـب يا  هظحل  هک  یتـقو  دوـش ، یم  رت  کبـس  مدآ  ردـقچ 
! دنک یم  هیرگ 

و ربکا » هّللا   » ياـهدایرف ار  اـهنآ  دوجو  هظحل  هظحل  هک  هلوگنچ »  » تاـعافترا زا  میوگن و  هّکف »  » رادـیب هشیمه  نادرمریـش  زا  هنوگچ 
!؟ تسا هدرک  رپ  هّللا » الا  هلاال  »

هب ار  ناج  رایع  هنادرم و  ِدرم  دنداتـسیا  هناـش ، رد  هناـش  شود و  رد  شود  هک  نارهم »  » هشیب ياهریـش  زا  میوگ  یم  زاـب  میوگ و  یم 
.دندرک هلماعم  ایمیک  تمیق 

ار اه  نامـسآ  هنیـس  نارود » ساـبع  ناـبلخ   » اـب ماـگمه  مشاـب و  يرجاـهم  يوتـسرپ  مهاوخ  یم  مشاـبن ؛ مدوخ  مهاوخ  یم  ار  بشما 
.موش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مبوکب و  يرادیب  نامتخاس  رب  ار  دوخ  مرورغ ، مامت  اب  مفاکشب و 

.مشابن مدوخ  طقف  مهاوخ  یم  مشاب ؛ يروکف » ، » مشاب نیدلا » نیز  ، » مشاب تمه »  » مهاوخ یم  سپ  نیا  زا 

.میوگب کیبل  ار  ار  یننُعی » نیعُم  نِم  ینُرصنَی و  ٍرصان  نِم  لَه   » يادن مهاوخ  یم  منکب ؛ نیبملا » حتف   » زین نم  مهاوخ  یم 

.اه « یکچوک دمحا   » ما يریپ  هحول  رس  دشاب و  اه  « هدیمهف  » ما یکدوک  قشمرس  مهاوخ  یم 

یم .مرواـیب  رد  زازتها  هب  میاـه  هناـش  يور  رب  مشکب و  شود  رب  ار  وت  قشع  ملَع  دـبا  اـت  مشاـب و  وت  نینوخ  مچرپ  ثراو  مهاوخ  یم 
.مراد رب  مدق  وت  يادخ  يارب  مرادرب و  مدق  وت  اب  نیا  زا  دعب  مهاوخ 

.میامن هیالگ  ار  اه  هلصاف  منک و  ءاضما  ار  یَلب » اولاق   » ِعیقوت زین ، نم  مهاوخ  یم 

! دیهش يا  تسه ؛ يدیما  ندش  وت »  » يارب مه  زونه  ییوت ، هار  هنیآ  یتقو  ات  یلو  نازرل ، ما  هدارا  تسا و  ناوتان  میاهاپ  هچرگا 

يدمحا سگرن  / تداهش غاب  ياه  هلچلچ 

! مینیمزرس کی  زا  نامسآ و  کی  زا  هریت ، کی  زا  هلیبق ، کی  زا  ام  ناج ! ردارب 

.میساسحا کی  دنزرف  دندش ، ریگنیمز  ام  لثم  هک  ییاهنآ  هچ  دندیشکرپ و  وت  نوچ  هک  ییاهنآ  هچ 
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.اه ییافو  یب  ناتسمز  زا  هدرک  چوک  يا  هدنرپ  وت  متداهش و  غاب  ياه  هلچلچ  هدنام  اج  نم 

سفق نیا  ِناگتفرگوخ  اب  ار  اـم  يدیـشک و  رپ  هاـگن  يوسارف  اـت  هک  یبش  رد  يدرک ؛ یم  تجارعم  ِناوخ  هرفـسمه  مه  ار  اـم  شاـک 
.یتشاذگ اهنت  یکاخ ،

.درشف شوغآ  رد  ار  رطخ  دز و  هسوب  رطخ  یناشیپ  رب  هک  میاتس  یم  ار  تا  نینهآ  هدارا 

دوب قشع  نافوت  هاگداز  هک  میارس  یم  ار  تا  ییایرد  ِلد  دیشوج و  یم  تیاه  گر  رد  هک  میارـس  یم  ار  وت  تّمه  اب  هتخیمآ  تریغ 
.تفارش ناشورخ  جاوما  نماد  و 

« ادخ نوخ   » راد ثاریم  میا و  هتخوس  ياه  قیاقش  لسن  زا  ام 

.مرادن یتیوه  وت  یب  نم  یناوخ و  یم  دوخ  هب  ارم  وت  هک  منک  یم  ساسحا  اهزور ، نیا 

.تسا ادهش  هار  ناگدنیوپ  همه  راختفا  ناشن  وت ، دیواج  دای 

یمیقم بیبح  / دنام دیهاوخ  دیواج  هرامه 

يا وت  رازم  رب  اما  .تسـشن  یم  کشا  هب  نآ ، ندـید  اـب  یمـشچ  ره  هک  هدـییور  هدیکـشخ  يراـنا  تخرد  داـهرف ، رازم  رب  ما  هدـینش 
.دیکشخ دهاوخن  هدیکشخن و  زگره  هک  ما  هدید  یتخرد  گرزب !

هشیمه یـسابل  ار  لاهن  دوخ  ِنوخ  اب  هک  ینابغاب  شوخ  هچ  منیب و  یم  تخرد  نیا  ياه  گرب  گر  رد  ار  وت  نوخ  خرـس  نایرج  نم 
! دناشوپ یم  زبس 

زبس تخرد  رازه  رازه  قشع ، هک  نیمزرـس ؟ نیا  رد  هدرک  اه  هچ  قشع  هک  نیریـش ، قشاع  نک  هوک  نآ  داـهرف ، دـنیبب  هک  تساـجک 
! اهادرف اهادرف و  ادرف و  دکشخب ، هک  نآ  یب  هدنایور ،

يراگدنام هب  یـشقن  دنز ؛ شقن  لد  رب  هک  هوک  رب  هن  ار  قوشعم  نوگرگید ، يا  هشیت  اب  هاگ  نآ  ار ! ندیزرو  قشع  داهرف ، دزومایب  و 
هدـنرپ نآ  روآ ، رطاخ  هب  ار  سونقق  اه ، گرب  گر  رد  يراج  نوخ  زبس و  ناتخرد  نیا  ندـید  اب  هاگ  نآ  .زبس  هشیمه  ناـتخرد  نیا 

ینانآ راوازـس  یگنادواج ، نیا  و  اه ، سونقق  یپ  رد  اه  سونقق  دـنروآ ! رب  رـس  اه  سونقق  شرتسکاخ  زا  ات  دـنازوس  یم  ار  دوخ  هک 
.راثیا يانعم  تسا  نیا  دننامب و  ياج  رب  ینارگید  ات  دنوش  یم  انف  دوخ  هک  تسا 
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اب هدیـشک ، کلف  هب  رـس  زبس و  نینچ  نیا  یقـشع  اب  يدوب ، نانیا  سنج  زا  شاـک  يا  ینک ، یم  وزرآ  نیقی  هب  هاـگ  نآ  داـهرف ! يرآ 
! هوک رب  هن  دراگن  یم  بلق  رب  یشقن  هک  نوگرگید  يا  هشیت 

.دراد نایرج  ناتخرد  گر  رد  خرس ، تنوخ  زونه  لاس ، نایلاس  زا  سپ  هک  دیواج ، هداهن  همه  رب  مشچ  يا 

؟ ترازم زارف  رب  تخرد ، يزبسرس  زار  تسیچ  هک  وگب  ارم ! هد  یقشاع  قشم  زیخرب و 

.میزومایب ار  لد  رب  ندز  شقن  دیاش  ات  مناشنب ، هوک  رب  وت  شقن  رمع ، مامت  نم  ات  امنب  هرهچ  کنیا  هدیشک ! رپ  دیهش  يا 

.تسا يراج  ناتاه  گرب  گر  رد  تایح ، بآ  هک  دنام ، دیهاوخ  دیواج  هرامه  اهرازم ! رب  هدییور  زبس  ناتخرد  يا 

مادقا ینارماک  دّمحم  / ناراب توراب و  سنج  زا 

ناراب توراب و  سنج  زا  رسارس  ییاه  لاب  اب 

نایاپ هب  يدناسر  من  من  ار  دوخ  یتفرگ و  شتآ 

شکاشک رد  نتشیوخ  اب  شتآ ، هچ  ره  زا  رت  نافوت 

ناشیرپ یهوکش  لثم  شوشم  نونجم ، دیب  نوچ 

نوریب خرس  يدز  دوخ  زا  نوخ ، هرطق  نیرخآ  ات 

نازیرگ نافوت  ياپ  اب  نونجم ، دیب  نوچ  تسمرس 

شیپ زا  یتفر  یم  ورس  نوچ  شیوخ ، هطقن  نیرخآ  رد 

ناوارف يزاین  يوس  شیب ، مک و  ییاه  تسداب 

اپارس یتفرگ  شتآ  اهنت ، ياهنت  یتفر و 

ناچیپ ناچیپ و  ناخرچ و  ایرد ! جاوم  شوغآ 

ددرم یشاب  هک  نآ  یب  دح ، نیرتالاب  هب  یتفر 

ناکما ّدح  نیرتالاب  ّدم ، کی  ّدح  نیرتالاب 
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خرس لگ  راهبون  رد  خرس ، لگ  راجفنا  رد 

ناراهب تمان  هب  دش  کح  خرس ، لگ  رازم  يور 

میدربن ییاج  هب  یهار  میدروخ ! تشگرب  رهُم  ام 

نالا میتسه  هک  اج  ره  میدُرم ، میدوب ، هک  اجره 

میشیوخ ياپ  رد  هدیباوخ  میشیوخ ، يامرس  مرگرس 

ناتسمز ماحدزا  رد  میشیوخ ، ياشامت  وحم 

دش ینغ  ندوب  درس  زا  دش ، ینهآ  نامیاه  لد 

نامیس سنج  زا  یساسحا  دش ، یندنام  ام  ناج  رد 

هوک لگنج و  ات  تشد  زا  هودنا ، کشا و  ات  مخز  زا 

نابایخ ات  اه  هچوک  زا  هوبنا ، لیخ  ات  شیوخ  زا 

تسا یلاخ  هدقع  زا  توبات  تسا ، یلاش  توبات  هناشرب ،

ناراطق مه  هصق  زا  تسا  یلاح  هتفشآ  رد  اه  لد 

دنتفر میتفگ ، دنتفر و  میتفر ، دنتفگ  میدنام و 

ناراب توراب و  سنج  زا  رسارس ، ییاه  لاب  اب 
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نوتیز مخز 

یمّرخ هفطاع  !/ يریم یم  هداتسیا 

هچوک نایم  زا  تسرد  یگداتـسیا ، راهنلا  فصن  یخرچ ، یم  نوخ  روحم  لوح  تساه  لاس  يا ، هتـسشن  نیمز  تماقتـسا  رادم  يور 
.دنک یم  روبع  تیاه 

.دننک یم  میظنت  تا  هزور  ره  ِنادیهش  رامش  اب  ار  ناسنا  تیمولظم  تعاس 

! يریم یم  هداتسیا  هنیرید  مسر  هب 

! يریم یم  هداتسیا  یشک ، یم  دق  تنوتیز  ياه  هخاش  هیبش 

! يریم یم  هداتسیا  يروخ ؛ یم  ریت  ینز ، یم  گنس  ینک ، یم  هل  تیاه  ماگ  ریز  ار  گرم 

! يریم یم  هداتسیا  یشک ؛ یم  دایرف  يرب ، یمدرد  دوش ، یم  رشتنم  متس  بونج  لامش و  بطق  ات  تدایرف  شاعترا 

زا تسا ، هداتـسیا  رد  تشپ  گرزب ، ناطیـش  دنزیر ، یم  ورف  هرابکی  هب  دنزرل ، یم  هناخ  ياهراوید  دنا ، هدـیباوخ  هناخ  رد  تناکدوک 
!... يریم یم  هداتسیا  یشک ؛ یم  دایرف  يرب ، یمدرد  دکچ ، یم  هزات  نوخ  شیاه  لاگنچ 
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.تشادرب گنس  دوش  یم  مه  یمخز  تسد  اب  زیخرب ! دنشک ؛ یم  راظتنا  ار  وت  بات ، یب  ياه  هیناث  نیا 

.دهد یم  ناکت  شحورجم  ناتسد  اب  ار  خیرات  هک  تسا  یتّلم  تیمولظم  حالس  اه ، گنس  نیا 

ریز دنوش و  یم  گرزب  شتآ  نایم  رد  دـنور ، یم  هار  هلولگ  يور  هک  یمدرم  ياهدرد  يوب  دـنهد ، یم  نوتیز  يوب  اه ، گنـس  نیا 
.دنریم یم  راوآ 

! منک زادنارب  رشب  قوقح  سایقم  رد  ار  تناج  ياه  مخز  راذگب 

! منک ادیپ  تیاه  هاگودرا  راوآ  نایم  رد  ار  برغ  یتسود  ناسنا  حلص و  گنهرف ، نّدمت ، تارثا  راذگب 

یم میظنت  يا  هینایب  دـیاش  درمـش ؛ یم  ار  ناشیاپ  ياه  لوات  وکـسنوی »  » شاک دـنور ؛ یم  هار  نوخ  طخ  يور  تهاـنپ ، یب  ناـکدوک 
! درک

.يور یم  هک  یهار  تقیقح  هب  مراد  نامیا 

.دنک یم  هل  داقتعا ، ياه  ماگ  ریز  ار  یگدنز  ّتلذ  هک  تسا  يریسم  نیرت  هنارورغم  تداهش ،

.دنا هتفرگ  هرخس  هب  ار  ناینوراش »  » یلاشوپ تکوش  شکچوک ، ياه  گنس  اب  هک  تسا  یتّلم  یشم  طخ  نیرت  نشور  تداهش ،

«... ْنیَیَنْسُْحلا يَدْحِإ   » هناناج موهفم  تسا و  تّزع  قوطنم  تداهش ،

! داب هدنزارب  تکاچ  دص  ناج  رب  زاورپ ، دیپس  هماج 

.تشارفا ایند  ماب  زارف  رب  ار  هّللا  ّالا  هلاال  مچرپ  هک  تسا  يدرم  نیئآ  ثاریم  هار ، نیا 

.تسا لیباه »  » نوخ دادتما  هار  نیا 

.تسا رادربت » درم   » ياهدرد زا  يراگدای 

.تسا مالسلا  هیلع  یسوم  لد  ياه  مخز 

.تسا مالسلا  هیلع  یسیع  هنیس  شتآ 

.ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  گنهرف  رد  تسا ، یگدازآ  تّزع و  ریسم  يور ، یم  وت  هک  هار  نیا 

.مراد نامیا  تهار  تقیقح  هب 
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؛ يا هتفرگ  فده  تسرد  يا ! هتفر  هناشن  نوعرف  هنیس  هب  ار  گنس 

! نکم گنرد 

! نک دایرف  يربخ  ياه  نتنآ  شوگ  رد  ار  تخرس  تسایس 

! ترکیپ ياه  هراپ  هراپ  هب  یّتح  دنک ، یمن  محر  زیچ  چیه  هب  ناشهایس  ياه  نیتوپ  نک ؛ عمج  ار  تناج  ياه  هّکت 

.دنک یم  نیسحت  ار  وت  خیرات  ائیرَم ،» ائِینَه  ! » تیاراوگ تداهش  دهش 

مادقا ینارماک  دّمحم  / حتف ياه  هزاورد  زارف 

! سدق

! هداتسیا باتفآ  ییالط  ياه  هزاورد  تشپ  حبص  يا  اه ! مخز  مامت  ضبن  يا 

.نوخ شتآ و  رد  نیتسآ  نیتسآ و  رد  رس  مراد و  رس  رد  ار  وت  يوزرآ  قوش و 

! سدق

! نورق هتسویپ  ینابرق  يا  اه ! تنایخ  ینابرق  يا  خیرات ! لوحت  هاگداز  يا 

! سدق

تقادـص و رب  ار  هار  دـنا و  هداتـسیا  تناتـسآ  هناتـسآ  رد  اـهدالج  نوگاـنوگ ! ياـه  مخز  رـسپ  يا  نوزفازور و  قـیمع  تـحارج  يا 
.دنام یم  هوک  هک  ینآ  زا  رت  هوکش  اب  دتسیا و  یم  ورس  هک  ینآ  زا  رت  هداتسیا  وت  اما  دنا ؛ هتسب  تیادص  تحارص 

! سدق

صقالا دجسم  هدروخ  ناراب  ياه  هنزور  زا  ار  ناگدنرپ  تشگزاب  ات  تسیاب ، اکع !»  » ياکتا يا  سلبان !»  » و افیح »  » روبـص گنـس  يا 
منیشنب اشامت  هب 

.دتسیاب نویهص  هوک  زارف  رب  باتفآ  ات  تسیاب ،
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.نازوسب شیوخ  باذم  مشخرد  ار  يدیلپ  رکیپ  تسیاب و 

حتف ياه  هزاورد  زارف  رب  نانکشربیخ  هک  هنوگ  نآ  تسیاب ،

.دنداتسیا

! سدق

! هتفر جارات  هب  خیرات  يا 

تفاین ياج  وت  مغ  نم  لدز  رت  بارخ 

لوزن هاگرارق  مگنت  لد  رد  تخاس  هک 

دیسر و دنهاوخ  هار  زا  اه  هثداح  هک  تسیاب ، .تسا  نوتیز  ياه  هزاورد  يوس  نآ  رد  وت  ییافوکـش  هار  هب  مشچ  خیرات ، هک  تسیاب ،
.دنوش یم  وحم  تا  یناهگان  روضح  قرب  رد  زیت ، دنت و  ياه  هژاو  مامت 

! سدق

! لامالام غاد  درد و  زا  ياه  هنیس  ماحدزا  يا  اه ! جنر  اه و  مخز  روانهپ  نیمزرس  يا 

سدق

هدیکشخ ياه  هشیر  زا  ار  تا  هتفر  تراغ  هب  يزبسرس  هک  تسیاب ، دیشروخ ! نوچ  رادبت  هشیمه  يا  دیدرت ! یب  راوتـسا و  هرامه  يا 
.دنامن ياج  رب  یلاخ  یمان  زج  دوهی ، تنایخ  زا  هک  ناس  نآ  دنادرگ ؛ مهاوخ  زاب  وت  هب  دوهی ،

نوماریپ ییانشور  زا  راشرس  وت  .دنک و  توالت  ار  رجفلاو »  » ياه هیآ  تشوگ  رد  نامـسآ  ماگنه ، دوز  حبـص  کی  رد  هک  ات  تسیاب ،
يرادن رب  شیوخ  ییافوکش  زا  مشچ  يدرگ و  شیوخ 

! سدق

.شنیگمغ لد  هرفس  ریگ  کمن  اه ، نافوت  مامت  تسا و  تیملا » رحب   » رد مطالت ، ضبن  هک  تسیاب 

! سدق

! تا هتخوس  تارطاخ  گرب  گرب  رب  وت و  رب  مالس  دیدرت ! یب  شکاشک  يا  نم ! يانشآ  بوشآ  ِيادیش  نیرت  يراج  يا 

! تا ینابرهم  هظحل  هظحل  وت و  رب  مالس 
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.توراب يوب  تیاه  نابایخ  دهد و  یم  ناراب  يوب  تیاه  هچوک  زونه 

مونش یم  ار  مالسلا  هیلع  دوواد  مامت  همین  ياهزاوآ  شتآ ، مخز و  هناتسآ  رد  مه  زونه 

تسا نایرج  رد  حیسم  ییاهنت  رطع  میلشروا ، ماشم  رد  مه  زونه 
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رطاخ هب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ینارون  تولخ  اب  ینیـشنمه  يانـشآ  رید  تارطاخ  تکاـخ ، ياـه  هرذ  هرذ  مه  زونه 
.دنراد

! سدق

هک بات  یب  ياـیرد  نیرتزیربل  یباـتفآ و  نیرتراشرـس  وت  زونه  اـّما  سکرک ، تنامـسآ  زارف  رب  تسا و  بادرم  تیاـپ  ریز  رد  هچرگا 
.دنریگ یم  ماو  وت  زا  هثداح  ياه  جوم 

! سدق

راب کی  خـیرات ، ات  تسیاب ، لاس ! ياه  لاـس  ینـالوط  راـظتنا  يا  نید ! لد و  هلبق  يا  ناـهج ! ناـج و  هلبق  يا  دوواد ، زاوآ  نوناـق  يا 
.دنیشنب اشامت  هب  یصقالا  دجسم  هدروخ  ناراب  ياه  هنزور  زا  ار  ناگدنرپ  تشگزاب  رگید 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / تسا هار  رد  ناگتشرف  هاپس 

.دریذپ مارآ  لد  ات  دهاوخ  یم  رایسب  یجیسب  نیطسلف ، یمخز  رکیپ  کنیا 

.تسا یلاخ  نیطسلف  رد  تمه » جاح   » ياج

.دبلط یم  دادمتسا  هب  ار  هدیمهف » نیسح   » رازه اهدص  حورجم ، كاخ  نیا 

.دهاوخ یم  ریصب » جاح   » يادخان زورما  هدز ، نافوت  یتشک  نیا 

! دنراذگب نینئاخ  رگا  تسا ؛ نیطسلف  جیسب  هضافتنا ،»  » و

.دیهش ماسق » نیدلازع  خیش   » حلاص فلخ  نیشناج و  نیسای ،» خیش   » و

جیـسب ، » مسینویهـص میخژد  هتفر  ورف  لاگنچ  زا  كاپ ، كاخ  نیا  و  روط » كرابم  يداو   » نیا ییاـهر  رد  هک  تسین ؛ یفاـک  نیا  اـما 
! دیاب ملاع » نیملسم 

لسن نیا  ناینب  تدحو ، لیس  دراد ، لیسگ  لیئارسا  يوس  هب  یبآ  لطس  رگا  ینارامج ،-  هدرک  رفس  ریپ  نآ  هتفگ  هب  ناملسم -  ره  ات 
دهاوخن اـج  یب  صرح  راـچد  يا ، هشیپ  متـس  چـیه  رگید  هک  تسا  هاـگ  نآ  دـیچ و  دـهاوخرب  ار  مسینویهـص  دـنمزآ  تسرپ و  داژن 

.تشگ
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.دور یم  بیرغ  راید  نیا  رب  زورره  هک  يا  هتفگان  ياه  متس  همه  رب  مییرگب  نوخ  لد  زا  هک  تسا  نآ  ياج 

! منیطسلف

، مراد یم  ساپ  ما  هناخمغ  رد  ار  وت  دای 

.دوب یهاوخ  وت  هراومه  مزاین ، ياه  هدجس  هیسنوی  رکذ  مرامش ، یم  مرکیپ  وضع  ار  وت 

! خرس ياصقالا  دجسم  يا  هآ !

ایاپ تسا  یسنا  وت  درد  اب  ارم  »

»!؟ ام لد  اب  تیاه  هلان  نیا  درک  هچ 

! تمحر ناربمایپ  رهش  يا 

منیبب تیاهر  ات  تفگ ، مهاوخ  وت  زا  هشیمه 

.تسا نویهص  نادرمناوجان  هنیک  زا  رپ  ما  هنیس  هک 

! تسا هحرش  هحرش  راکبان  ِتسود  تنایخ  راّدغ و  نمشد  تیانج  زا  تبلق  هک  كاپ ، هناخ  يا  هآ ،

.مراد یم  ساپ  رجنخ  زور  يارب  شیوخ  ماقتنا  هرجنح  رد  اروت  نیگنس  ضُغب 

« هّللا هیقب   » تماما هب  تسا ؛ هار  رد  یهلا  ناگتشرف  هاپس  هک  ردارب ! شاب  روبص 

.رذگ دوز  اه  تبیصم  نافوت  اه و  مغ  رابگر  و 

.تسام راظتنا  شاداپ  راهب ، یباتفآ  و 

یناهارف یناچیم  يدهم  /؟ تسیچ سدقملا  تیب  ياه  نوتس  فیلکت 

؛ هایس هن  منک ، یم  خرس  هحفـص ، هحفـص  مسیون و  یم  .تسامـش  زا  هک  تساه  لاس  خرـس ، ِملق  نیا  نم و  هنیرید  شیوشت  هنیآ ، ره 
مه اهدص  راتفرگ ، ریجنز  هب  مولظم و  اهدص  هراوآ ، اهدص  هدولآ ، مغ  اهدص  نم ، نوچ  اهدص  ِنوخ  هب  تسا  هتـشغآ  مالک ، ره  هک 

.رکیپ

هک ییوگ  منارتسگ ، یم  ملق  يا  هراپ  هراپ  رکیپ  زا  هک  هاگ  نآ  سپ 

.دزیر یم  ورف  هظحل  ره  هک  تسا  نم  زا  يا  هعطق  هژاو ، ره  کش  یب  هک  مکچ ، یم  ورف  شیوخ  زا  ار  منتشیوخ  هرذ ، هرذ 
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مه هدنزادگ  ياثر  رد  هک  يا  هیثرم  همه  نآ  زا  نینوخ  مناهد  ما و  هتفرگ  شود  رب  هک  یناردارب  رکیپ  زا  تسا  نینوخ  کنیا  مناتسد 
ساکعنا ما و  هدـید  يا  هنیآ  نوچ  مرجـال ، هک  از  تشحو  خرـس و  ریوصت  همه  نآ  زا  نینوخ  منامـشچ  ما و  هدیـشک  هّجـض  منارکیپ 

.دننیبب هک  دنا  هتساوخن  ای  دننیب  یمن  هک  نانآ  یمامت  ِمشچ  هب  ما  هداد 

هب ات  تشادن ، یتلاسر  راب  هرجنح  نیا  رگا  هک  ما  هدیـسوپ  هرجنح  تمـسق  نیرت  قیمع  زا  ما  هدروآ  رب  هرعن  هرابود  هک  منم  نیا  يرآ !
! دوب هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دیاش  لاح 

! دنا هدراذـگ  زامن  نآ  رب  نم  نمؤم  دادـجا  هک  ییوس  تمـس و  نیلّوا  يا  سدـق ! يا  وت  يوس  هب  ما  هدرک  زارد  تسد  هک  منم  نیا  و 
وت یناریو  هب  رمک  هنامحر  یب  هک  راّفح ، ياه  شوم  همه  نآ  موجه  زا  منیب  یم  نازرل  ار  تیاه  نوتس  هک  هاگ  نآ  دزرل  یم  ملق  همه 

.دیآ نوریب  زوریپ  نینوخ ، گنج  نیا  هکرعم  زا  دناوتب  ات  دشاب  سک  چیه  هک  نآ  یب  دنا ، هدرک  مکحم 

ياـه نوتـس  فـیلکت  نکل  تسا ، هدوـب  زوریپ  هتّبلا  دیـشکرپ ، لاـب  نینوـخ  دـیگنج و  تفر و  هک  نآ  تساـنعم ؟ هچ  هب  يزوریپ  یلو 
؟ رتشیب تعرس  اب  زور  ره  شدنََرب و  یم  یشاپورف  تمس  هب  هظحل ، ره  هک  تسیچ  یصقالا  دجسم 

؟ تسیچ سدقملا  تیب  ياه  نوتس  فیلکت  يرآ !

.دنک تسار  اه  ندب  رب  يوم  هک  دشاب  میوگ ، یم  هچ  نآ  .تسا  روآ  هزرل  میوگ ، یم  هچ  نآ  میوگب ! نم  دیراذگب 

! دیا هدروآ  نوریب  هرجنپ  زارس  هک  یلاح  رد  نات ، هرجنح  يادص  نیرتدنلب  اب  دیناوخب ، دایرف  اب  ارم  هلمج  نیا  دیونشب ! کین 

ار مجاهم  ياه  شوم  هناخ  هک  تسا  يا  هزرل  نیمز  نیرت  كانفوخ  نتـسبآ  نیمز ، ما : هتـشون  ار  نآ  نم  هک  دیناوخب  هنوگ  نآ  يرآ !
.ار سدقملا  تیب  فقس  هن  تخیر ؛ دهاوخ  ورف 

! دش دهاوخ  نافوت  يزور  دینک : رارکت  دینزب و  هرعن  دش ؛ دهاوخ  نافوت  يزور  تسا ، هار  رد  هزرل  نیمز 

.هشیمه زا  رتراوتسا  مکحم و  درک ؛ دهاوخ  ُرپ  ار  سدقملا  تیب  ياه  نوتس  ِریز  هک  يا  هزرل  نیمز 

.دیـشایب نوریب  ار  باهتلا  هغدـغد و  ناـیلاس  همه  هتفخورف  قه  قه  .دـینک  هیرگ  دـیدش  رت  هدوسآ  رگا  دـینک و  سّفنت  رت  مارآ  ـالاح 
.دنیوج یم  يرّفم  هک  تسا  ینامز  رید  هدش ، هفخ  ياه  ضغب 
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یشیاسآ کشا ، دایرف ، همه  نآ  زا  سپ  دینک ! هیرگ  .دشاب  اه  شوم  هنال  رگناریو  دناوت  یم  هک  تسامش  هچراپکی  نامشچ  ِلیس  نیا 
.تسا هدرک  لِگ  ار  ما  هحفص  ِكاخ  شیاسآ ، کشا  و  زین ، مملق  تسا و  هتسخ  ما  هرجنح  الاح  .تسا  زیگنا  لد 

.نم نوچ  هتسخ  نارازه  نانوچ  ما ؛ هتسخ  نم 

زا يا  هشوگ  رد  هظحل  ره  هک  ییاه  هراتـس  مرامـش ؛ یم  ار  اـه  هراتـس  سپ  تسا ؛ هدرک  ناریو  ار  میاـه  کـلپ  تُشپ  بیرغ ، یباوخ 
.ادیپ يا  هشوگ  رد  دنوش و  یم  مگ  نامسآ 

دوش مک  اهنآ  زا  یکی  یّتح  هک  نآ  یب  دنام ، دنهاوخ  نشور  اه  هراتس  دبا ، ات  هک  مناد  یم  مرامش و  یم  هرابود  ار  اه  هراتس 

هزرل نیمز  هب  زونه  هک  یلاح  رد  مدنب ، یم  مشچ  تحار  لایخ  اب  سپ 

...يزور هک  نافوت  هب  مشیدن و  یم ا  گرزب 

یجنپ هجیدخ  / ...يوق ياه  تسد  گنس ،

! گنس

.دنراد باترپ  تردق  زونه  وت  ياه  تسد  تسا و  راشرس  گنس  روضح  زا  نیمز 

نوچ یتسین ؛ تیاه  گنـشف  ندـش  مامت  نارگن  تقو  چـیه  .تسوت  هحلـسا  گنـشف  اه  نیا  يراد ! تسود  ار  اـه  گنـس  نیا  ردـقچ 
یم تشم  رد  هناقـشاع  يراد و  ناشتـسود  ردـق  نیا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  داد ! دـهاوخ  وـت  هب  یهاوـخب  ردـقچ  ره  نـیمز ،

! يراشف

، تسا هدشن  مامت  میاهریت  زونه  ینیطـسلف -  نم -  هک  دنامهف  یم  ناهج  هب  دوش ، یم  باترپ  وت  ناتـسد  مشخ  هلول  زا  هک  یگنـس  ره 
.دراد همادا  گنس  بالقنا  ...زونه ! تسا و  هدشن  هتسخ  مناتسد  زونه 

.ییآ یم  نوریب  هناخ  زا  .يدید  زاورپ  باوخ  هرابود  بشید ، .یچیپ  یم  ترس  رود  ار  تا  هیفچ 

دندیدن هک  هنامحر  یب  ردق  نآ  .تسا  هدـش  هل  ههربا  ياه  لیف  ياپ  ریز  تا  هناخ  دـیرادن ، يا  هناخ  هک  امـش  دیـشخبب ! هناخ ؟ متفگ :
.يدرک یظفاحادخ  هناخ »  » هژاو اب  هظحل ، نآ  زا  وت  .ار و  تکچوک  رهاوخ 
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.دننک یم  يزاب  گنس  اب  کسورع ، ياج  هب  هک  یناکدوک  دتفا ؛ یم  ناکدوک  هب  تمشچ  ییآ ، یم  نوریب  رداچ  زا 

رد .تسیچ  تا  هسیک  نورد  منادـب  مراد  تسود  یلیخ  .يراد  تسد  رد  ینیگنـس  هسیک  .نئمطم  ياه  مدـق  يراد ؛ یم  رب  مدـق  مارآ 
، يدوب یکدوک  وت ، .دنریگ  یم  يزاب  هب  ار  تهذ  یکدوک ، تارطاخ  زاب  ینیـشن و  یم  راظتنا  هب  يوش و  یم  ناهنپ  ياه  هچوک  چـیپ 
ار تردـپ  نینوخ  هزانج  هک  دّـمحم ، وت و  دـیدرک ؛ یم  يزاب  دـیتشاد  ایند ، ياه  مغ  ماـمت  زا  رود  هب  یـسپاولد ، چـیه  یب  همه ، لـثم 

گرزب وـت  ـالاح  و  هن ؟ مریگ ، یم  ماـقتنا  مدـش ، گرزب  رگا  یتـفگ : یم  ًاـمتح  يدرک ؟ یم  رکف  هچ  هب  هظحل  نآ  یتـسار ! .دـندروآ 
! باترپ هناشن ، يوق ، ياه  تسد  گنس ، يدلب : ار  گنج  نوناق  هک  گرزب  ردق  نآ  يدش ؛

؟ درک عضو  ار  نوناق  نیا  راب  نیلوا  یسک  هچ  یتسار !

شیورد دومحم  / مشخ ینامیشپ و 

(1) مشخ ینامیشپ و 

! منطو

دنک یم  ناهنپ  ار  شرو  هلعش  راقنم  هک  یباقع  يا 

میاه مشچ  رد 

بوچ ياه  هخاش  لالخ  زا 

متسه شکلام  گرم  هاگشیپ  رد  هک  ار  هچ  نآ  مامت 

.مشخ تسا و  یناشیپ 

دنراکب یتخرد  نوچ  ار  مبلق  هک  ما  هدرک  تیصو  نم  و 

دننک ناکشجنگ  يارب  يا  هنال  ار  ما  یناشیپ  و 
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متسین تیاه  لاب  راوازس  هک  یباقع  يا 

میدش گرزب  هداز و  وت  مخز  اب  ام  منطو ،

میدروخ طولب  تخرد  و 

میشاب تهاگرحس  دالیم  دهاش  هک 

يرب یم  رس  هب  دیق  رد  ببس  یب  هک  یباقع  يا 

يدیزرو یم  تبحم  هک  یفارخ  گرم  يا 

منامشچ رد  تخرس  راقنم  نانچمه 

تسا شتآ  زا  يریشمش 

متسین تیاه  لاب  راوازس  نم  و 

متسه شکلام  گرم  هاگشیپ  رد  هک  ار  هچ  نآ  مامت 

مشخ تسا و  یناشیپ 

یتایبلا باهولادبع  / نوتیز ناکدوک 

(1) نوتیز ناکدوک 

متلم ناگدنز  تسا و  نادیهش  يارب  زا  دجم 

رادیاپ نامورحم  يارب  زا  و 

باذع ياه  بش  رد  تسا  ناکدوک  يارب  زا  دجم 

اه همیخ  رد  و 

تسا نوتیز  يارب  دجسم 

حلص نیمزرس  رد 
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تسا یکچوک  ناکشجنگ  يارب  و 

دنرگوجتسج اهرازتشک  رد  هک 

هتفرگ رگنس  هاپس  يارب  و 

گرزب نطو  ياهزرم  رد 

- ییاهر بارعا و  هاپس  - 

ناگدنسیون تسا و  نارعاش  يارب  دجم 

يزورما یگدنز  نارادتسود 

تشونرس هاگدروآ  رد  ریگ  رد 

يراز نویش و  ياهرتسب  رب  تسا  نارامیب  يارب  دجم 

هدیجنر نانز  يارب  و 

.ناردام
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نامز هچیرد  زا 

سرادم ییاشگزاب  زور 

هراشا

هبنش هس 

رهم 1382  1

بجر 1424  26

Sep. 23  . 2003

یسوط اروح  !/ تسا نیمه  راهب  دیاش 

! ما هدرمش  ار  ما  هدز  نازخ  ياه  گرب  ردقچ  هشیدنا ، يراهب  ياه  لگ  رادید  يارب 

! متشارفا رب  اشامت  تماق  هناروبص  يزییاپ ، داب  دنت  شزو  ریز  ردقچ 

ات متخود  تالیطعت  تکاس  ياه  هداـج  هب  مشچ  ما و  هدرک  لیدـعت  ار  ما  یناتـسمز  يامرـس  ملع ، ناتـسوب  ياـهراگن  ییاریذـپ  يارب 
.دزاس لدب  ییالط  ییوپاکت  هب  ار  میاه  هام  یناشیرپ  همهمه  دزیخرب و  ناکدوک  يوهایه 

يدیراورم ياه  هتشر  .دوش  یم  اپرب  متایح  جاوم  لحاس  رد  یبیغ  يروش  موش ، یم  کیدزن  هک  ما  ینابرهم  ِرهم  نیزاغآ  ياهزور  هب 
.دنا هدرتسگ  میاه  شرفگنس  رب  ار  ناشلابقتسا  ياه  لاب  کئالم ، دنشک و  یم  میاه  هظحل  اهزور و  ات  نامسآ ، زا  ار 
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هاگن شـشخرد  ياشامت  هب  همه  .هدومن  ملع  هدنیوج  ناگوابون  نیا  ترایز  هناهب  ار  ما  هدروخ  كاخ  ياه  تخرد  يوشتـسش  ناراب ،
تداع شناد ، بسک  زارف  بیـشن و  رد  یهلا ، دادـما  ياهدادـم  نتفرگ  هب  زونه  هک  یناتـسد  یقالت  رد  دـنا ؛ هدـمآ  ناـش  هناـموصعم 
دهاوـخ شنراـگزومآ  زا  ماـگ  هب  ماـگ  ار  يراگتـسر  هار  هب  نتفر  هک  یـشوگیزاب  كدوـک  شوـج  بنج و  رپ  ياـهاپ  .تسا  هدرکن 

.درک دهاوخ  یجه  فرح  هب  فرح  ار  لامک  مالک  هک  ینیریش  نابز  تخومآ و 

ناشیاه هناش  رب  ار  ششخبامرگ  ناتـسد  زییاپ ، هریت  كدنا  ياهربا  سپ  زا  هک  دنام  یم  یمیالم  میـسن  هب  دیـشروخ ، ییالط  ناوسیگ 
.دراذگ یم 

مالعا یفیفخ  شخ  شخ  هب  دراو ، هزاـت  نازومآ  شناد  زیمآ  تنطیـش  ياـه  مدـق  ریز  هک  مروخ  یم  هطبغ  میاـه  گرب  شزیر  هب  نم 
.دنوش یم  كربتم  ملع ، هار  ناگدنیوج  ياپ  كاخ  اب  دننک و  یم  دوجو 

هداد رارق  سرادم  بتاکم و  یهاگرد  رب  ار  شیوخ  رازم  هدروخ ، نازخ  ياه  گرب  نیا  نوچ  هک  ناگتخیهرف  ناگنازرف و  رایسب  هچ 
.دنوش ضیفتسم  يزودنا ، شناد  یهاوخ و  تلیضف  راهب  ضیف  زا  زین  گرم  نافوت  زا  دعب  ات  دنا 

! ما هدش  يراهب  ردقچ 

نازومآ شناد  يابیز  يوهایه  نیمه  راهب ، دیاش  تسا و  هدش  متایح  ياهدنوآ  دوجو و  ياه  نایرش  نامهیم  راهب ، منک  یم  ساسحا 
ياه ماگ  اب  خارف ، ياه  هنیس  هتشارفا و  رب  ياه  ملق  هدوشگ ، ياه  باتک  نیمه  تسا ،

! رگوجتسج راوتسا و 

! تساج نیمه  راهب  دیاش 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ثعبم 

هراشا

هبنش راهچ 

رهم 1382  2

بجر 1424  27

Sep. 24  . 2003

مادقا ینارماک  دّمح  / لالز ياه  هظحل  روآ  مایپ 

درک یم  لگ  شیپ  زا  رت  هتفکش  هدروخ ، ناراب  رطعم و  قلعم و  ياه  هیناث  رد  باتفآ ، دیشون و  یحو  همـشچرس  زا  یپ  رد  یپ  ربمایپ ،
.دش یم  ثوعبم  خیرات  هثداح  نیرتریگارف  هب  ربمایپ ، دندش و  یم  رون  منبش  ياه  هفوکش  زا  راشرس  ساسحا ، ياه  هخاش  رس  و 

ربمایپ زرم  دـح و  یب  سونایقا  هب  ات  تفر  یم  دـنخبل ، قوش و  کشا و  یبیـشارس  رد  يرـسمه  قاـیتشا  هوک ، هنماد  رد  ینز  یباـت  یب 
.ددنویپب

زا رت  نوزوم  میالم و  ییاه  ماگ  اب  تخـسرس ، ياه  هرخـص  زا  دمآ و  نورب  باتفآ ، زا  دـنلب  رـس  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تسا ینایرج  قشع ،  » هک دنک ؛ شیوخ  ینامسآ  ياراوگ  همزمز  زا  باریـس  ار  قشع  هجیدخ ، یگنـشت  رانک  رد  ات  داتفا ، هار  هب  ناراب 

.دیوش یم  ار  بش  راتفرگ  هتسخ  نامشچ  هک  سیخ  ینایرج  هنشت ، یماک  يارب  کشخ  یهاگرحس  رد  کنخ 
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«. ددنب شقن  يدوخ  یب  ریوصت  هنیئآ ، لالز  رد  دیآ و  رد  هب  نت  زا  يدوخ  هماج  ات  تسا  یتصرف  قشع  هک 

یم همزمز  نابز  اب  هک  ار  هچ  نآ  .دـید  یم  شیوخ  مدـمه  هارمه و  يا  هیاس  نوچ  ار  شیوخ  یپ ، رد  یپ  هتـسویپ و  ینـشور ، ربماـیپ 
.دینش یم  لد  زا  درک ،

شیوخ هب  نوچ  تفر و  باوخ  هب  یمسبت  اب  دز و  شا  ییاسوم  راد  جوم  ياصع  رب  هیکت  داتسیا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دورس یم  قشع  زا  دز و  یم  شیوخ  راشرس  یگدیروش  رد  هطوغ  هجیدخ ، ییایرد  هاگن  رد  وحم  دمآ ،

يرـس تشاد و  هدـیروش  یلد  .دـش  گنهآ  مه  اون و  مه  شیاـه  کـشا  هدروخ  لواـت  یباـت  یب  اـب  تسیرگن ، بوخ  نوچ  ربماـیپ  و 
.هتفر تلفغ  باوخ  هب  ياه  هظحل  يارب  وج ، ینشور  ياه  هظحل  يارب  دوب ؛ ینشور  یلالز و  ياه  هظحل  روآ  مایپ  وا  هک  .رت  هدیروش 

ال  » لالز میمش  زا  تسمرس  دنسانشن و  ياپ  زا  رس  رسای ، رامع و  دادقم و  رذوبا و  لالب و  ات  دمآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
.دنوش هّللا » لوسر  ٌدّمحم  هّللا و  الا  هلا 

تفرعم و دنک و  يراج  ناسنا  هدولآ  كاخ  کشخ و  نهذ  رد  ار  نیقی  ياه  هشیر  ات  دش ، ربمایپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.دنک شوپ  هفوکش  ار  اشامت  هوکش و  شیاین و  ياه  هخاش  دناشن و  راب  هب  ار  نامیا  شنیب و 

نامسآ يور  هدش  هفوکش  رپ  هک  بش  ره 

(1) رای لایخ  دیآ  شو  هفوکش  نم  مشچ  رد 

ینـشور ياشامت  هب  ار  قاتـشم  ياه  مشچ  دراد و  او  وپاکت  هب  ار  قشاع  ياه  بلق  ات  دـش ، ربمایپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.دوش نومنهر 

گنتلد ياه  هچوک  دنک و  نوفدم  یتسین  تسب  نب  رد  ار  ناسنا  هدز  نونج  تیلهاج  ات  دش ، ربمایپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
ات خرچ ، دنز و  خرچ  هکم  زارف  رب  دیـشروخ ، ات  دش ، ربمایپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  .دنک  رون  راشبآ و  لگ و  هب  یهتنم  ار 

دوش ریبعت  هجیدخ  سدقم  باوخ 

وا ییانـشور  هانپ  رد  دنزیوایب و  شنماد  نیتملا  لبح  هب  ار  دوخ  ناگراتـس ، مامت  ات  دـش ، ربمایپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  و 
.دننز وسوس 

ص:53

.یناقاخ - - 1

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14442/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینایچام ینامارجاه  يدازآ / مد  هدیپس 

.تسا بالقنا  ياّیهم  راجفنا و  بهتلم  ناهج ،

، ناـمز اونـشان و  تلاـهج ، ياـهزاوآ  نیرت  هیرک  ندینـش  زا  نامـسآ ، شوگ  اـنیبان و  مدآ ، هرهچ  نیرت  تشز  ندـید  زا  نیمز ، مشچ 
.تسا هدیشک  نوریب  تاظحل  يوتسپ  زا  ار  شیاه  هیناث  نیرتدب 

.درادن ار  ّتلذ  نیگنس  راب  لّمحت  بات  هداد و  فک  زا  تقاط  ربص ،

دوخ رد  تسرپ ، تب  ناتسرپ  بش  ماهوا  یهایس  رد  زور ، دزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  هدز  تشحو  رشب ، هرهچ  نیرت  هایس  ندید  زا  بش 
.تسا هدش  هلاچم 

دلخ هدنرپ  هآ ، هدرتسگ و  كاچ  كاچ  ياه  هنیس  رب  ار  شهایس  همیخ  ترسح ، تسا و  دنمدرد  ياه  لد  هناتـسآ  میقم  هودنا ، مغ و 
.دهد یم  زاوآ  ار  رشب  یگراچیب  دنک و  یم  زاورپ  یسک  یب  نامسآ  رد  هک  تسا  ینایشآ 

اب هدیسر و  شحوت  جوا  هب  رشب  .تسا  هتخیمآ  مهرد  شیرق  ناتسرپ  توهش  هناتسم  هزوز  همهمه  اب  ناگدرب ، هّجـض  ناهانپ و  یب  هلان 
.دنک یم  یفخم  شا ، هناقمحا  هیجوت  تشپ  رد  ار  شا  هنالهاج  سرت  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز 

نوریب ّتیرـشب  لمع  هشیدنا و  نت  زا  ار  تمادن  تلاهج و  هدیـسوپ  سالپ  .دهد  یم  دیون  يدازآ  مد  هدیپس  هب  ار  ناهج  دنوادخ  و  ... 
، شنیرفآ تعسو  هب  يدبس  اب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دزاس و  یم  شتمارک  هرفس  نیرتابیز  نامهم  ار  ناهج  دشک و  یم 

.دتسرف یم  رشب ، هتخوس  متس  ياه  هناخ  هب  تمحر ، ياه  هویم  زا  رپ 

.دنک یم  نیگنر  یگدازآ ، تعلخ  اب  ار  ناشمان  نیریش و  يدازآ ، دهش  اب  ار  ناشماک  دناوخ ، یم  ارف  یتسرپاتکی  ناوخ  هب  ار  ناگمه 
.دننک ورد  اوقت ، هشوخ  ناشلامعا ، زا  ات  دشاپ  یم  نامیا  رذب  ناشاه  لد  رد 

کی رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  و  دوش ، یم  هتـسب  يدرمناوجان ، هراکم  رازاب  هتـسکش و  گنرین  هعدخ و  ياهرد 
.دنک یم  هیده  نایناهج  هب  ار  تیاده  هام  رگید  تسد  رد  تلاسر و  دیشروخ  تسد ،
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! تیاده یبآ  نامسآ  رب  تلاسر  زبس  رداچ  تسابیز ، هچ 

! يدرمناوج هلق  رب  فرشم  نارتوبک  زاورپ  تسا  یندید  هچ 

! تیناسنا رازغرم  رد  یگدازآ  لازغ  ندیمارخ  يدازآ ، مد  هدیپس  رد  تسا  ییاشامت  هچ 

مادقا ینارماک  دّمحم  / یباتفآ مالک 

تلاهج یلصاح  یب  وحم  دندوب و  شیوخ  هدرورپ  تسد  زاس و  تسد  ياّنمت  رد  قرغ  تسرَپ ، لبه  تال و  ناگشیپ  بش  دوب و  بش 
.شیوخ هدیشارت 

.اه شافخ  عویش  بش  دوب و  بش 

مارآ ياهدـنخبل  اـب  رهـش ، كانـشطع  ياـهراوید  ماـگنه ، هب  اـن  هچ  .ریوزت و  روز و  رز و  ناـمکاح  رتسگ  شیوشت  بش  دوب و  بش 
هب ان  هچ  و  دندومن ! قاشنتسا  وت  يابع  میسن  يال  هبال  زا  ار  راهب  زیگنا  تفگش  ياه  هفوکـش  ياوه  دنتفرگ و  نتفکـش  يوب  وت  شخب 

مالک تیموصعم  درک و  روریز  ار  زاـجح  هدـیکورچ  هدروخ و  لاـس  یهایـس  رـساترس  ترتسگ ، ّتبحم  سفن  یمرگ  هک  دوب  ماـگنه 
! تفکش ملاع  رساترس  رد  وت  یباتفآ 

.دندیشک یم  کلف  هب  رس  اه  خاک  دنتخیر و  یم  ورف  شیوخ  ناهنپ  قه  قه  رد  اه  خوک  دوب و و  بش 

، زاجح نورتس  شوماخ و  کشخ و  راز  هروش  رد  دـناوخ و  یم  گرم  زاوآ  زاجح ، ياه  هچوک  مامت  رد  تشحو ، دـغج  دوب و  بش 
.دندوب باتفآ  ندیعلب  هشیدنا  رد  نامارم ، بادرم 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  لامج  باتفآ  ماگنه ، هب  ان  هچ  هک  دندوب  هداهن  شیوخ  ياوسر  متـس  نماد  هب  رـس  نامز ، نیمز و  نامـسآ ، و 
لهج و ياه  هچوک  ات  داتفا ، هار  هب  خیرات  لامتحا  نیرت  تسدرود  زا  ینشور ، درک و  عولط  هوکـش  توکلم و  قرـشم  زا  ملـسو ، هلآ 

.زاسمد منرت  اب  دنوش و  انشآ  رون  اب  یشوماخ ،

تسا نمچ  دغج  هطاشم  هک  تسا  حبص  داب 

تسا نمس  میسن  دنویپ  یسیع  مدای 

اه ناتسلخن  هدیمخ  توکس  تشپ  زا  دمآ ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

شا یناراب  ناذا  هدرتسگ  هدز و  رس  ییانشور  مدمه  اه ، بلق  تکاس  هایس و  درس و  هناخ  ات  دمآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
.دنوش
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یـشوماخ هب  یتسرپ ، هفارخ  یتسرپ و  تب  هدکـشتآ  دوش و  شوماخ  يرـس  هریخ  غارچ  ات  دـمآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.ددنویپب شیوخ  دیواج  یگشیمه و 

دنویپ یگدنرپ  هب  ار  یگدرب  هدرپ  نیرخآ  ات  دمآ ، .دراذگب  شیامن  هب  ار  ینـشور  ات  دش ، ثوعبم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
.دنز

رد اه  لگ  نتفکـش  ساسحا و  زا  رت  مارآ  رون و  ّمنرت  زا  راشرـس  رت و  نوزوم  ییاه  ماگ  اب  دمآ ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.میسن

.تسا هدرک  شومارف  ناسنا  هک  ار  هچ  نآ  ره  دناوخب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ات  تساوخ  یم  هک  دوب  ادخ  يادص  نیا  و 

نایکاخ ياه  ناج  رب  هزرل  دنک و  توالت  ار  نامـسآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ات  تساوخ  یم  هک  دوب  ادـخ  يادـص  نیا  و 
.دزادنا

گنت و ياه  هچیرد  هب  ار  ناراب  هیآ  هیآ  زرم ، دح و  یب  ینـشور  دادتما  رد  هک  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادـص  نیا  و 
.دوش یتسه  هژاو  نیرتریگارف  تبحم ، دهد و  هفوکش  قشع ، ات  دیراب ، دیراب و  ناسنا  هدروخ  گنز 

یناهارف یناچیم  يدهم  !/ يآ دورف  زیخرب و 

.زیرب ورف  مه  اب  نامز  کی  رد  ار  قح  تمحر  مامت  کنیا  نامسآ ! فاکشب 

.یهاگآ تسا و  نامسآ  هراصع  دوخ ، هک  يدرم  رکیپ  زارف  رب  نارابب  یهاگآ  ِناراب  قشع ، لعتشم  ياهربا  اب 

.تسا قشع  هراصع  دوخ 

، هنوگ دیـشروخ  لییربج ، هک  هاـگ  نآ  ناـشکهک ، دیـشروخ و  یقـالت  هطقن  يا  ینارون ! ثلثم  يا  هوکـشُرپ ، راـغ  يا  ارح ، يا  ناـه 
ِرظتنم رظتنم ؛ دوب و  هتفخ  تسا  یهاگرید  هک  یناشکهک  ددنویپب ؛ كاخ  رد  یناشکهک  هب  ات  دز  رانک  ار  اهربا  تفاکش و  ار  نامـسآ 

.دوب هتسشن  تراسا  هب  نایاپ  یب  ِنابش  ِیناملظ  رد  هک  ار  ینیمزرس  .ندرک  نشور  ندوب و  ینارون  رظتنم  نتفکش ،
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ياـه گنـس  ِراـب  ریز  رد  راو ، هدرب  هک  ناـسنا  همه  نآ  حور  زا  اـهریجنز  نتخیـسگ  يارب  يا  هظحل  هثداـح ، هـظحل  راـظتنا  رد  يدرم 
.دندش یم  ِهل  شیوخ ، تسد  هب  هدیشارت 

هناختب رکیپ  رب  يا  هزرل  ات  دهد  میهاربا  دنزرف  تسد  هب  رگید  راب  ار  میهاربا  ربت  نامـسآ ، هک  هاگ  نآ  دوعوم ، هظحل  راظتنا  رد  يدرم 
.دوش هدنکفا  اه 

چیه رگید  هاگ ، نآ  سپ  دـشک ؛ نوریب  هدروخ  بآ  هزات  ياهروگ  زا  دریگب و  ار  برع  لاسدرخ  نارتخد  تسد  هک  راظتنا  رد  يدرم 
.درک دهاوخن  ناهنپ  هدش ، هدنک  شیپ  زا  ياهروگ  ِسرت  زا  ار  شدازون  رتخد  يردام 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ای  ْأَْرِقا » : » تسا هدیسر  ارف  هثداح  هظحل  هک  زیخرب  درم ! گرزب  يا  کنیا 

.تسا هدیرفآ  ار  وت  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب 

.ندش هدیتسرپ  يارب  ار  اه  گنس  زین  تسا و  هدرکن  قلخ  ندش  روگ  هب  هدنز  يارب  ار  لاسدرخ  نارتخد  هک  يراگدرورپ 

.وت میظع  تلاسر  تسا  نیمه  کش ، یب  دودز و  دهاوخ  وت  موق  زا  وت و  زا  ار  لهج  تاملظ  هک  تراگدرورپ 

شراظتنا رد  ار  وت  هنابـش  ياه  هلان  يرمع  ارح ، راغ  هک  يا  هظحل  نامه  تسا  نیا  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـی  ءارقا  سپ 
.تسوت ِهاگ  کنیا  هک  يآ  دورف  هوک  زا  نکشب و  ار  دوخ  تولخ  سپ  .دوب  هدینش 

ياـین وت و  هناـگی  دـنوادخ  هاـگدای  هک  يا  هبعک  هک  يآ  دورف  زیخرب و  .دـنز  یم  داـیرف  ار  وـت  کـنیا  یناـهج  هک  يآ  دورف  زیخرب و 
رگا دنا و  هتفرگ  شقن  هک  تساه  لاس  هناگی ، يادخ  هماج  رد  هک  ییاه  تب  تسا ؛ هدمآ  هوتس  هب  یگنس  ياه  تب  زا  کنیا  تسوت ،

« هّللا مسب   » نیقی هب  رادرب و  ربت  سپ  دـش ؛ دـنهاوخ  رتراگدـنام  شقن ، نیا  رد  زور  ره  نانچمه  دـشابن ، راک  رد  هرابود ، یمیهاربا  ربت 
یم رب  رتدـنمزارف  دـنک و  یم  ناریو  هظحل  ره  لهج ، جوم  هک  نیمزرـس  نیا  نافوت  رد  .راذـگب  هزره  نافوت  نیا  بادرگ  رب  اـپ  وگب و 

.دیآ

.شا یناوخ  یم  دایرف  هب  هک  يا  هناگی  يادخ  هب  و  وت ، هب  مروآ  یم  نامیا  سپ 

« قَلَخ يذَّلا  َکِّبَر  ِمِْسب  ْارقإ  : » مناوخ یم  سپ  دیرفآ ، هک  نآ  نامسآ و  قشع و  دنوادخ  هدیزگرب  ییوت  هک  مروآ  یم  نامیا 
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ینیدباع هحیلم  باتفآ / لوسر 

كرحتم ناگدرم  کیرات  رهش  يوسارف  زا 

یهابت هتفرگ  توخر  ياه  هناخ  سپ  زا 

ياه تب  یگنـس  هناش  رب  هک  مشچ ، روک  ناموب  هنال  زا  رتوس  نآ  یمک  دز و  یم  اـپ  تسد و  يدـبا  توکـس  رد  ترطف ، هک  اـج  نآ 
نامشچ دوب و  زبس  هشیمه  ششهاوخ  ناتـسد  .دیپت  یم  ییانـشور  بلق  رون ، سنج  زا  یهوک  هنیـس  رد  دندوب ، هدرک  هنایـشآ  یناوتان 

.لد رب  ار  یگدنب  توالح  دیشک و  یم  شود  هب  رمع  راب  هلوک  رد  ار  دیپس  راهب  لهچ  بآ و  رپ  قلاخ ، دای  هب  شرادیب 

! اتکی قلاخ  مان  هب  ناوخب  دیسر : شناج  شوگ  هب  ییادن  ناهگان  و 

ار تتوکس  رهُم  نکشب  .تفگ  نینچ  دناوخ و  شباتفآ  لوسر  میحر ، بر  نآ  بناج  زا  ینابرهم ، هتشرف 

شوگ رد  ار  زاورپ  نز  دایرف  ار ! هتفر  باوخ  هب  تلادع  نک  رادیب  یهایس ! زا  راشرـس  ياه  نیمزرـس  رد  ار  یهابت  ياه  خاک  زیر  ورف 
! هتفرگ كاخ  ياه  ناسنا  تینم  گنگ 

! رون ياه  هرانم  رس  رب  ار  یگدنب  گنابلگ  نک ، ریوصت 

دندرک هزمزم  ار  كاخ  اهنت  هک  يا  هدیکشخ  ياه  ماک  هب  ار  رون  ياه  هعرج  ناشونب 

! ناشناشنب یگدنب  ریرس  رب  ناطیش و  سحن  دنمک  زا  ناشناهرب 

! زادنایب یتسین  لاچهایس  هب  دبا  ات  ار  یهایس  نک و  یجه  ناشیارب  رون  اب  ار  هدیپس  عولط 

! ینیملاعلل همحر  دننادب  ات  زاس  ناشلفاغ  ياه  لد  ریرهمز  حتاف  ار  تروضح  يامرگ 

اب ار  شیاین  هناوج  شخب و  تاـیح  يزبس  ار  ناشنایـصع  زا  هدیکـشخ  ناتـشگنا  رـس  هدـیئور ، وت  مرگ  ناتـسد  رد  قشع ، رجفلا  علطم 
! نک انشآ  ناشناتسد 

.دنوش نمیا  تسا ، هآ  شنیشنمه  اهنت  هک  هانگ  دنزگ  زا  ات  ناشناج ، راد  تناما  شاب و  ناشحور  نیما 
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، حون هک  ناس  نآ  یـشک ؛ ریوصت  هب  تیناسنا  هنیـس  هفیحـص  رب  ار  ینابرهم  دنوادخ  یلزا  شقن  ات  يدش  هتخیگنارب  لد  تلاسر  هب  وت 
.دندوب ...و  یسیع  یسوم ، میهاربا ،

.يرادب اپرب  شدرگادرگ  ار  اوقت  راصح  ینک و  رمث  رپ  دابآ و  ار  تیناسنا  نامیا  هعرزم  ات  يدش  ثوعبم  وت 

یمیقم بیبح  !/ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناوخب 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يا  کنیا  ناسنا ، هتسب  نوخ  هب  ناوخب 

نینچ هظحل  ره  وا  هکم و  تشد  رب  هدوشگ  بش ، ِیـشحو  گنچ  و  ناریح ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تسا و  نارابرون  ارح 
: دونش یم 

! ناوخب دّمحم ، ناوخب 

بل رون و  رب  هدوشگ  نامشچ  نازرل ، نانچمه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  و 

.مناد یمن  ندناوخ  نم  تریح : زا  هدیکشخ 

! تراگدرورپ مان  هب  ناوخب  هک : دروآ  یم  رب  دایرف  ادص  و 

! دیآ یم  دورف  هوک  زا  برطضم  نینچ  هک  دّمحم ، ناج  رد  تساپ  رب  هک  کنیا  تسا  بوشآ  هچ  نیا 

.تنادناخ وت و  رب  تاولص  تلاسر و  هب  تا  یتخیگنارب  داب  هتسجخ  دّمحم ! ای 

.توعد روش  اب  دیآ ، یم  دورف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

.شود رب  تیاده  نیگنس  راب  اب  دیآ  یم 

.شدنناوخب رشب  گرزب  ربمایپ  ات  دیآ  یم  هتفرن  بتکم  هب  راگن  نآ 

.تسا هدوبن  هوکش  اب  نینچ  نیا  یتلاسر ، مایپ  چیه  هک  دنا  هدمآ  دابکرابم  هب  هتشرف  هتسد  هتسد  رون ، هوک  يوسارف  زا 

دشاب ینامسآ  مایپ  نیا  ياریذپ  ات  دنک ، یم  ایهم  گرزب  یجارعم  زا  زاوشیپ  يارب  ار  دوخ  نیما  لیئربج  زور ، نامه  زا  و 
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؛ تسا هدرک  هریخ  ار  ناشیاه  مشچ  يرون ، کنیا  چوپ ، يراک  موادت  زا  نازیر  قرع  ناتسرپ ، تب  و 

؟ شدنرگن یم  سوبع  ارچ  اّما 

.درک راثن  تناج  رب  زورما  هک  ار  تراگدرورپ  مایپ  وگب  وگب ، دّمحم !

زاب مزادـنا و  رب  هدرپ  اـت  ناگتـسیاش ، هب  ناشمراپـسب  هک  زاورپ  لاـب  مناتـسد  رد  ما ؛ هدـمآ  نم  تکوش ! یب  ناتـسرپ  بش  يا  هک  وگب 
.ار نایامش  لهج  زار  میوگ 

.تسا نم  نابل  رب  ینامسآ  ماغیپ  دیراد ! هگن  تسد 

ناردارب ناتاه  هدرب  تسا و  نم  ردارب  لالب  کنیا ؛ تسین  یـشومارف  چـیه  یتسار  هب  .دـینازیخرب  ار  نات  لـهج  روگ  هب  هدـنز  نارتخد 
.زین امش 
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نایاونشان یناهج  زور 

هراشا

هبنش کی 

رهم 1382  6

نابعش 1424  1

Sep. 28  . 2003

يدمحا ناخ  دوواد  / ییوب یم  ار  اهادص  هک  وت  يارب 

يدمحا ناخدوواد  / ییوب یم  ار  اهادص  هک  وت  يارب 

یـسر یم  میادص  ِدرد  قمع  هب  تلالز ، ناکمدرم  تشپ  زا  یناد و  یم  ار  میادص  گنر  راگنا  ینز ؛ یم  دنخبل  ...منک ، یم  تیادـص 
.ینزب حرط  نم ، يادص  يوب  گنر و  اب  ار  لگ  نیرتابیز  تا ، هنیس  دیپس  يایند  رد  ات 

زا هدمآرب  ياه  هلعـش  مامت  ار و  اه  هاگن  ار ، اهادص  وت  هک  ارچ  يونـشب ؛ ار  میادـص  هک  نآ  یب  ینک ، یم  مهاگن  منک ، یم  تیادـص 
...ینیزگ یم  رب  ار  تا  هنیس  يافرژ  رد  هدییور  ياه  لگ  زا  یکی  حرط  دعب ، ینیب و  یم  ینک ، یم  وب  ار  ناسنا 

ناتسلگ هب  یهار  یلو  دنور ، یم  نییاپ  الاب و  دنروخ و  یم  بات  چیپ و  دنصقر ، یم  وت  شوگ  زا  نوریب  اهادص ، مه  اه  تقو  یـضعب 
وت نهذ 

دنربب یپ  ناش  هدوهیب  تیعقاو  هب  وت ، هناهاگآ  دنخبل  رد  ات  دنشک ، یم  غیج  دنبوشآ و  یم  وت ، هنیـس  تشهب  زا  نوریب  رد  دنبای و  یمن 
گنر دنوش ، هدییوب  دنناوت  یمن  هک  دنبای ؛ یمن  وت  هب  یهار  هک  دنهایـس  ياه  هلعـش  اهنت  وت ، هنیـس  تشهب  زا  نوریب  رد  هک  دـننادب  و 

«... يونش یمن  وت  : » هک دننک  اوجن  دهد ، یم  یهایس  تسکش و  يوب  هک  يدنخزوپ  اب  دنچ  ره  دنوش ؛ لگ  ...و  دنریگب 
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یم يا  هژیو  يوب  ندش ، لگ  دـنناد  یمن  هک  ارچ  دـنیوگب ؛ دـننک و  رکف  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  .دـنیوگب  دـنهاوخ ، یم  هچ  ره  راذـگب 
! دنک لگ  دیورب و  دناوت  یمن  هک  ییادص  ره  ًالصا  دهاوخ و  یم  يا  هژیو  گنر  دهاوخ ،

یم هرابود  ینک و  یم  ناش  یـشاقن  ناش ، ینیب  یم  ینک ، یم  ناشـسح  يونـش ؛ یم  ار  اهادص  يوب  وت  .یتسین  اونـشان  ًالـصا  وت  ...وت 
ار ایند  قمر  یب  ياهادص  ینیرفآ ؛

زا رت  کبس  هک  مدید  مدید و  روانش  ناذا ، نشور  يادص  رد  حبـص ، تاظحل  نیرت  كاپ  رد  ار  وت  هک  مدیمهف ، یتقو  ار  تقیقح  نیا 
ینابز اـب  تا و  هنیـس  قمع  رد  یتشهب ، همزمز  اـب  ینیرفآ ؛ یم  هراـبود  ار  ربکا » هّللا  ، » همـشچ یلـالز  زا  رتاـبیز  اـه و  كرپاـش  باوخ 

.ینک یم  شرارکت  ییایؤر 

منک و یم  تیادـص  .دـننک  ادـج  شا  هرجنح  زا  روزاب ، ار  هیرگ  هک  یـسک  لثم  تسرد  تسا ؛ راد  هصغ  میادـص  .منک  یم  تیادـص 
یم بوخ  مناد -  یم  نم  .شیپ و  راـب  زا  رت  ییادـخ  رتاـبیز و  راـب ، ره  يوش ؛ یم  ریثـکت  تنامـشچ  سیخ  هنییآ  رد  ینک ؛ یم  هیرگ 

شوگ رد  هیرگ ، سیخ  یقیـسوم  رد  ار  شیاه  مغ  هک  یتقو  رداـم ، هیبش  يا  هدرک  تسرد  يا  هتـسکش  لـگ  میادـص ، زا  هک  مناد - 
.ینک یشاقن  یناوت  یمن  ار  ییادص  هک  یتقو  تدوخ ؛ هیبش  تسرد  .دنک  یم  اوجن  تا  هدننیرفآ 

.يراپسب یشومارف  ياهداب  تسد  هب  تا  هنیس  ناتسلگ  زا  نوریب  ار  ییادص  يروبجم  هک  یتقو 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم 

هراشا

هبنش هس 

رویرهش 1382  8

نابعش 1424  3

Aug. 30  . 2003

یمیقم بیبح  / ادخ بوخ  يوب 

مان هب  ینیمزرـس  شندمآ ، اب  هک  تسا  يدولوم  هچ  نیا  تسا و  ردپ  نامـشچ  نامهیم  کشا  شندـمآ ، اب  هک  تسا  يدولوم  هچ  نیا 
!؟ دوش یم  هدیمخ  مهرد  يراسمرش  زا  البرک ،

زا هدروخ  كرت  ياه  بل  هزین و  رب  ياهرس  دولآ  نوخ  ریوصت  نآ  وک 

!؟ هتشه مغ  يوناز  رب  رس  ناگتشرف  رتالاب ، یمک  شطع و 

.خیرات هشیمه  ریگلد  بورغ  خرس  گنر  هب  دیآ ؛ یم  نیسح 

هک شندـمآ  زا  مداش  هچ  نونکا  نم  .تفگ و  دـهاوخ  اه  تیاکح  دـعب ، اه  لاس  هک  يرون  زا  ناشخرد  ییولگ  اب  دـیآ ؛ یم  نیـسح 
! وت ياروشاع  دوبن  رگا  دش ، یم  اهب  مک  هچ  نوخ ، متفای و  یمن  راختفا  کشا و  زا  هرهب  چیه  نم  دمآ ، یمن  رگا 

خزود شتآ  وت ، يارب  نامیاه  کشا  یشاب و  نامنیسح  تیاده و  غارچ  يوش و  نامتاجن  هنیفس  ات  يدمآ  نوچ  تندمآ ! داب  كرابم 
.دریگ رب  نامفیعض  مسج  زا 
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.تسا رابکشا  اه  مشچ  زین  تندمآ  رد  یتح  هک  یملاع  اب  يدرک  هچ  نیبب  یلع ! كدوک  يا  هّللادبعابا ! ای 

ات تسا  نیا  زا  تندمآ  زا  نم  يداش  میـسن  كاپ ! دولوم  يا  دهاوخب  رگا  دـنادرگ ، یم  زیزع  ار  شا  هدـنب  هنوگچ  ادـخ  میتسناد  ام  و 
.مهن كاخ  رب  رس  فرش ، تبرغ و  اب  هنوگچ  منید و  هب  منامب  رادافو  هنوگچ  هک  مزومایب 

.ادخ بوخ  يوب  ات  دنک ، زاورپ  نییلع  جوا  ات  دناوت  یم  هنوگچ  یکاخ ، ندب  نیا  منیبب  و 

! تندمآ داب  كرابم 

رـس اروشاع ، ههد  مرگ  رهظ  هیاس  رد  اه ، یکیدزن  نیمه  و  مبلط ؛ یم  تعافـش  هب  همطاـف ! دازون  يا  ار  تکچوک  ياـه  تسد  زورما ،
.زین ار  تراوس  هزین  رب  نینوخ 

! راختفا نارگوجتسج  همه  رب  تندمآ  داب  كرابم  نیسح ! ای  يدش ، هداز  هک  يزور  وت و  رب  مالس 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / کشا تّنس 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ياه  لزغ  تیب  هاش  يا  وت ، دالیم  رد 

؟ درک زاین  هنوگچ  دیاب 

؟ میرابب مرگ  شیوخ  ياه  هنوگ  رب  میوش و  کشا 

؟ مییآ رد  زازتها  هب  تروص  تاعافترا  رب  میوش و  هدنخ  ای 

نانیشن لحاس  جوف  جوف  رب  لاؤس  لیخ  شزبس ، هرهچ  تشد  رب  کشا  بالیس  وت ، اهنت  نتفکـش  رد  هک  تسا  دنخبل  ربمایپ  تنـس  نیا 
؟ دیرگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  دالیم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  هک  درک ، همیه  شا  هزمغ  ِتارف 

هقادـنق ندـید  اب  هک  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهن ، ّتنـس  ار  وت  ياه  جـنر  اـه و  تبیـصم  رب  نتـسیرگ  هک  یـسک  لّوا 
: دومرف درک و  راثن  اه  هسوب  تریدقت ، رپ  یناشیپ  هنیس و  ولگ و  هب  داتفا و  وت  ياروشاع  رصع  هناقشاع  یگتخورفا  رب  دای  تناشخرد ،

« ِفُویُّسلا َعِضْوَم  ُلِّبَُقا  »

.مسوب یم  ار  اه  گنس  اه و  هزین  اهریشمش و  ياج 
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متشاذگ لگ  يا  تمدقم  رابغ  رب  خر 

متشاک وت  يالو  قشع و  لاهن  رد  لد 

درک دیپس  میور  وت  رهم  غورف  رخآ 

متشاد وت  لامج  ِسمش  يوس  هب  ور  نوچ 

یجنپ هجیدخ  !/ يدمآ شوخ 

! دنأوت يادص  گنر  هب  شوگ  اه  هتشرف 

! دنا نیشنلد  يراظتنا  زا  راشرس  نامز ، نیمز و 

.دنراد یمن  رب  كاخ  زا  هاگن  يا  هظحل  ناینامسآ 

رد رامـش  هظحل  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمومریما  هداتـسیا و  قوش  هب  ار  دوعوم  هظحل  بل ، رب  مّسبت  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
! تسوت ندرشف  شوغآ 

...ناهگان و  رت ! نیریش  راظتنا ، دوش و  یم  رتشیب  باهتلا  درذگ ، یم  هک  هظحل  ره  .تسا  هّجوت  روحم  هرابود  هنیدم 

نیا مان  هدنزارب  دراد ! یمن  رب  شراسخر  هام  زا  هاگن  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  شا  هدـید  رون  هقادـنق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟ تسیچ لفط 

.دنوادخ هدارا  رظتنم  دوب ؛ رظتنم  دیاب  دمآ ! دهاوخ  لیئربج 

.تسا راگدرورپ  صوصخم  باختنا  مالسلا  هیلع  نیسح  و 

نیمز رد  روضح  هزاجا  تینهت ، ضرع  يارب  مه  توکلم  نانکاس  مامت  .دهاوخ  یم  دورو  هزاجا  تسا ؛ هدـمآ  دابکرابم  يارب  هنیدـم ،
.دنتفای ار 

یم هدوشگ  دنوادخ  تمحر  ياهرد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  روضح  نُمی  هب  .دـندمآ  تفر و  رد  نامـسآ  نیمز و  نیب  مادـم  ناگتـشرف 
مه نایکالفا  بیبط  تسین ؛ نایکاخ  يافـشلاراد  طقف  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  رخآ  دـنک ! یم  هزجعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  دوش !

.تسه
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! نیمز رد  دنوادخ  هدیزگرب  مالسلا ، هیلع  نیسح  رب  مالس 

! تقلخ هصالخ  رب  مالس 

! دروخ یم  مقر  رت  نشور  نیمز ، هدنیآ  شروضح ، اب  هک  وا  رب  مالس 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ياه  هناش  شخب  تنیز  رب  مالس 

زا مالسلا  هیلع  نیـسح  دومرف : یم  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شخب  حور  يادص  نینط  دچیپ ، یم  خیرات  شوگ  رد  زونه 
! منیسح زا  نم  تسا و  نم 

.يدمآ شوخ  تاجن !» یتشک   » ياو تیاده » غارچ   » يا هعیش ! شخب  یتسه    ِ باتفآ يا 

.نوخ زار  رسفم  یقشع و  ملعم  هک  وت ، رب  دورد 

يوسوم رغصا  یلع  دی  / ساسحا هناتسآ  نیرت  یبآ 

؛ دریگ یم  رپ  تدای  اب  زبس ، ياه  هظحل  جوا  رد  ملد  تسا و  نابعش »  » هام ياهزور  نیزاغآ 

! قشع یبآ  ياهزاورپ  يوس  نآ  ات 

! سای دیپس  ياه  مّسبت  يوس  نآ  ات 

«! هنیدم  » قاتشم ِهاگن  رد  هچوک ، نیرتزبس  ات 

! ساسحا هناتسآ  نیرت  یبآ  ات 

یناوارف اب  زبس ، ياه  هظحل  جوا  رد  مه  زاب  البرک ! البرک ! مه  زاب 

! دنریگ یم  تبون  مالسلا  هیلع  سدقلا  حور  زا  شیاشامت ، يارب  ناگتشرف  هک  يا » هقادنق   » و هنیدم ! موش ؛ یم  هارمه  تدای 

! بیس مود  همین  دلّوت  ناجیه  هنیدم و 

! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفکش  هزات  ياه  مّسبت  هنیدم و 

! مالسلا هیلع  الوم  هناقشاع  هاگن  ِيزاب  قشع  هنیدم و 

! مالسلااهیلع ارهز  هماکچ  رد  يا  هیثرم  زاغآ  هنیدم و 
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! دنوش یم  مگ  بیس  رطع  رد  هک  ییاه  هچوک  هنیدم و 

...و هنیدم 

! هاکناج ْتخس  یمخز  ریشمش و  هزین و  نادیم : ریوصت  مه  زاب  البرک ، مه  زاب 

.درک مالسلا » هیلع  نیسح   » زا دای  البرک ، مان  یب  دوش  یمن  هآ !

شرادید يارب  اه ، هتـشرف  مامت  هک  یماگنه  درب ؛ یم  هنیدم  تمـس  هب  البرک  زا  بیـس ، رطع  زا  هدـنکآ  يا  هقادـنق »  » ارم نهذ  مه  زاب 
.دوب هدرتسگ  شیاپ  ریز  رون ، زا  یناشکهک  شمدق ، ِساپ  هب  نامسآ  دنتفرگ و  یم  تبون 

! خرس خرس  يرگید  دنک ، یم  جورع  زبسزبس  یکی  مه ! هب  هیبش  رایسب  يّدلوت 

! البرک شوغآ  زا  يرگید  دور ، یم  جارعم  هب  هنیدم  شوغآ  زا  یکی 

! دیرگ یم  خلت  مالسلا ، هیلع  رغصا  یلع  دنخلگ  هب  دیاشگ و  یم  دنخبل  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مّسبت  هب  شرع ،

! ییالبرک غاد  نیرت  هنادواج  يا  تداهش ، مان  نیرتابیز  يا  ناج ، الوم 

! تشادن ییانعم  ندش  قشاع  يدمآ ، یمن  رگا  هک  يدمآ ، شوخ 

.دوب بیس  رطع  زا  هدنکآ  هک  تمّسبت  نیریش  قیاقد  يادف 

یناهارف یناچیم  يده  /!؟ اروشاع تفگن : تفگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  دوش  یم  رگم 

.كرابم نینچ  يدـّلوت  تنمیم  هب  درک  اـپرب  دـیاب  هک  یگرزب  نشج  زا  و  ـالوم ! میوگب  وت  تدـالو  یناـمداش  رورـس و  زا  مهاوخ  یم 
.منک یم  مرش  ...اما  مسیونب ، هنوگ  نیا  مهاوخ  یم  يرآ !

شابداش زا  راذـگب  .مرذـگب  تبیـصم  زا  ...اروشاع !؟ تفگن : تفگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوش  یم  رگم  الوم ! دـخرچ  یمن  ملق 
.تسا يراج  ناگتشرف  نابز  رب  کنیا  هک  مناخرچب  ملق  یگرزب 

هراتـس نیرت  خرـس  میوگ  یم  دـمآ  شوخ  هک  مشاب  یـسک  اه ، نرق  زا  سپ  کـنیا  مه  نم  راذـگب  موصعم ! هراتـس  نیمجنپ  يا  ناـه 
.تسا هدش  هداز  لاح  هب  ات  هک  ار  یناشخرد 
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مه هک  یتادوجوم  همه  نابزمه  ناینامـسآ ، ناینیمز و  مامت  نابزمه  نامز و  بات  چیپ و  رد  منزب  یبقن  اه ، نرق  زا  سپ  کنیا  راذـگب 
میوگب شابداش  منز و  داـیرف  ار  وت  ماـن  راذـگب  اـه ، نیا  همه  ناـبزمه  يرآ ! .دـندوب  نینچ  نیا  يا  هراتـس  ندـش  هداز  هثداـح  رـصع 

! تسا هتسشن  ورف  شیوخ  ّرهطم  دازون  نیلاب  رب  نامداش ، کنیا  هک  گرزب  ربمغیپ  هب  تا ، ینامسآ  ّدج  هب  ار  تندمآ 

، دوخ هک  نادنچ  میظع ، نانچ  نآ  يردپ  هب  میوگب  شابداش  راذگب  و 

.یشاب شرکیپ  هراپ  وت ، نوچ  يا  هراتس  هک  تسا  یناشکهک  نانچ 

دوخ هب  ناهج  لاح ، هبات  هک  یغورف  ُرپ  ناگراتـس  مامت  ردام  نامـسآ و  دنزرف  تسا و  باتهم  دوخ ، هک  يردام  هب  میوگب  شابداش  و 
.تسا هدید 

اب یتسناد  یم  بوخ  ادتبا  زا  هک  یناهج  ِندید  زا  دش  نیگآ  کشا  لّوا ، هظحل  نامه  رد  تناگدـید  يدوشگ و  مشچ  هاگ ، نآ  سپ 
.دوب دهاوخ  نابرهمان  هنوگچ  وت 

.درزآ ار  تداز  هزات  ِنامشچ  نشوجلا ،» يذ  نب  رمش   » رجنخ کیرات  قرب  ادتبا ، نامه  زا  يدوشگ و  مشچ 

.دش دنهاوخ  هکت  هکت  تناگدید  ربارب  رد  هنوگچ  هک  ار  خیرات  نارای  نیرترادافو  غاد  ار و  دنزرف  غاد  يدرک ؛ سح  ار  غاد  و 

.درک یم  ناروف  رون  شا ، هدش  مین  ود  قرف  زا  هک  يدرک  سح  ار  ردپ  غاد  و 

.دومیپ یم  هار  راوید ، هب  تسد  هراومه  شیوخ ، يولهپ  نیگمهس  ِدرد  زا  هک  يردام  ِغاد  و 

، درپس یم  وت  هب  ار  گرزب  ِتلاسر  ِموادت  هک  هاگ  نآ  تاظحل ، نیرخآ  رد  دـیاش  هک  شا  هتخوس  ِرگج  ار و  ردارب  غاد  يدرک ، سح 
.دنوش یم  نینوخ  هک  هاگ  نآ  تا ، هنشت  ياه  بل  هب  دیشیدنا و  یم  وت  هب  زین  و 

شتدالو ِتوالح  زا  يزیچ  دـیدرت  یب  اه  نیا  همه  اّما  .اهدرد  اه و  غاد  نیا  همه  اب  تسا  نیجع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مان  کـش ، یب 
.دتسرف یم  نیمز  هب  ار  وت  نوچ  يا  هراتس  هک  هاگ  نآ  درک ، دهاوخن  مک  نامسآ  ییانشور  زا  تساک و  دهاوخن 

هب ار  شیوخ  تعاضب  یب  دنچ  ره  ناتسد  وت و  ِمیظع  ِروضح  ربارب  رد  مینک  یم  مخ  رمک  یمامت ، هب  یگمه  سپ  يا ، هدمآ  کنیا  وت 
.میروآ یم  شیپ  ییوگ  دمآ  شوخ 

.میا هدروآ  شیوخ  سیّدق  هاگشیپ  هب  هک  ار  نامکچوک  شابداش  ریذپب  ام  زا 

! نم يالوم  داب ، وت  زیخ  هلزلز  ياه  ماگ  شورفم  نامسآ ، نشور و  تروضح  زا  نیمز 
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يداب تهزن  !/ قشاع ترضح  يا  مالس 

يداب تهزن  !/ قشاع ترضح  يا  مالس 

! قشاع ترضح  يا  مالس 

! تسوت هاگن  ِنآ  زا  هتسب ، ياه  هرجنپ  ياه  بورغ  رد  لزغت  زا  رپ  ياه  مشچ  همه  ِتمالس  هک 

! رون ترضح  يا  مالس 

! دوش یم  متخوت  تفوطع  هب  هنشت ، ياه  بل  نییاپ  رد  رانا ، هفوکش  زا  رپ  ياهدنخبل  همه  تمالس  هک 

! ینابرهم ترضح  يا  مالس 

یم هشیر  وت  تواخس  زا  نامناخ ، یب  ياه  کشجنگ  يزاس  نایـشآ  لصف  رد  مدنگ ، ياه  هناوج  زا  رپ  ياه  تسد  همه  تمالـس  هک 
.دریگ

! کشا ترضح  يا  مالس 

.دسر یم  وت  یکانشطع  هب  تشد ، ياه  هاگرحس  نیرت  یناراب  رد  باتفآ ، زا  رپ  ياه  هاگن  همه  تمالس  هک 

! افِش ترضح  يا  مالس 

.دهد یم  اروت  تبُرت  يوب  ریوک ، رادبت  ياهرهظ  زا  دعب  رد  جنران ، راهب  رطع  زا  رپ  ياه  لد  همه  تمالس  هک 

! لگ ترضح  يا  مالس 

.دبای یم  گنر  وت  نسُح  زا  ناکدوک ، یشاقن  ياه  یهام  یباوخ  یب  رد  يراهب ، داب  يوب  زا  رپ  ياهاپ  همه  تمالس  هک 

! ادخ نوخ  ترضح  يا  مالس  و 

یخساپ ایآ  یتسار  هب  .دشاب و  یم  وت  یگدرپسرس  ثراو  یگناخ ، ياه  نان  رونت  رد  نادرگباتفآ  لگ  زا  رپ  يامرس  همه  تمالـس  هک 
؟ تسین هدیربرس  ياه  ین  ترایز  تقو  رد  اه  كواکچ  زاوآ  زا  رپ  ياه  مالس  يارب 
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؟ دشاب یمن  رتوبک  زا  رپ  ياه  ماب  نادوان  ریز  رد  اه  نوزلح  ینامناخ  یب  هب  لوخد  نذا  يارب  يدیما  ایآ 

غاب دالوف  ياه  هرجنپ  مهاگن و  هناتشگنا  ياه  لگ  نیب  ناگراتـس ، يوضو  تقو  رد  هیاسمه  هناخ  طایح  ياه  ینادعمـش  ياعد  دیاش 
! دنک لصاح  لصو  لد ، ترضح 

ینایچام یناما  رجاه  / هفوکش نیرت  يراهب 

، دـنرون یلع  ٌرون  روضح  تسم  اه ، هچوک  .تساـپرب  نیمز  نامـسآ و  تعـسو  هب  یطاـشن  روش و  مشاـه ، ینب  گـنت  ياـه  هچوک  رد 
.دش دنهاوخ  اه  ماگ  نیرتراوتسا  مدق  مه  هک  رورغ ، زا  راشرس 

زبسرـس زارفرـس و  باریـس و  اه ، لخن  دنـشک و  یم  دق  راثیا  فرـش و  هّلق  نیرت  عیفر  عافترا  رد  هک  دـنا  هتفرگ  جوا  کلف  ات  اهراوید 
.دنتفرگ ماو  شنیرفآ ، هفوکش  نیرت  يراهب  زا  ار  ناشتوارط  هک  دنا  هداتسیا 

نامشچ ات  دنهار  هب  مشچ  ار  دیشروخ  نیموس  روضح  دنرظنتم و  ار  تماما  يوبـشوخ  هفوکـش  دنا و  هتخود  رد  هب  مشچ  اه ، هرجنپ  و 
.دنهد شرتسگ  یتسه  ملاع  هب  وا  مشچ  هچیرد  زا  ار  ناشهاگن  قفا  رّونم و  شنامشچ ، رون  ؤلالت  رد  ناشغورف ، یب 

ناج ماشم  ددرگ و  یم  لیان  ادخ ، قولخم  نیرتهب  هاگدجـس  راختفا  هب  دوش و  یم  تسود  ياپ  نز  هسوب  هک  دلاب  یم  دوخ  هب  كاخ 
نیرت هدـنرپ  تیادـه و  سوواط  نیرتابیز  قشع و  غرمیـس  نیرت  قشاع  ياپورـس  ندیـسوب  اب  ار  شیاه  هیناث  نیرت  يونعم  نیرتاـبیز و 

.داد دهاوخ  شزاون  تماما ، میسن 

هناخ هب  هناخ  قشع ، .دریگ  یم  جوا  یتسه  تیاهن  یب  ات  نانک ، زاورپ  هدرتسگ و  لاب  رپ و  دیما ، قشع و  نامسآ  رد  لایخ ، یبآ  هدنرپ 
.دیوج یم  ار  وا  هچوک  هچوک  دیما ، دیوب و  یم  ار  وا 

هیاـس تفرعم ، دریگ و  یم  قداـص  حبـص  زا  ار  شربـخ  تلادـع ، دـنکفیب و  وا  يادر  ریز  رد  ار  دوخ  اـت  هدـنکفا  شود  زا  ادر  راـثیا ،
.دزاس وبشوخ  شتقادص  افص و  رطع  زا  ار  دوخ  ات  دبلط  یم  ار  شراس 

.دنراپسهر همطاف  نیلگ  هناخ  يوس  هب  جوف  جوف  هتسشن و  رون  جدوه  رب  ناگتشرف ، و 

یم ار  يولع  ناتسوب  هتـسرون  هچنغ  دنک و  یم  روبع  یلگ  ياهراوید  زا  ناشهاگنزیرح  دنیاس و  یم  شناتـسآ  رب  میظعت  رـس  كالفا 
دسوب و

.دیوب یم 
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هب ار  دنوادخ  تینهت  مالـس و  دـیآ و  یم  دورف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هناخ  ناتـسآ  رب  ناگتـشرف  شیپاشیپ  لیئربج ،
.دبلط یم  یناگدژم  دهد و  یم  هدژم  ار  يوبن  لسن  شخب  موادت  دلوت  دراد و  یم  هضرع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر 

.دوش یم  ریزارس  قشع ، ناراشبآ  ناشوج و  دیما ، ياه  همشچ 

نیـسح كرابم  مودـق  روضح  درگن ، یم  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  هناقـشاع  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  هتفکـش  ربمایپ  نابل  رب  دـنخبل  لگ 
.دشک یم  راظتنا  ار  مالسلا  هیلع 

.دوش یم  يولع  تیالو  راد  هنییآ  يوبن و  راود  هلسلس  مالسلااهیلع ، همطاف  .دبای و  یم  همادا  ربمایپ  لسن 

تردق و هیواعم  ره  دوشن و  هدیـشوپ  فیرحت  هایـس  ياه  هدرپ  رد  ادخ ، تایآ  لاوز  یب  لامج  ات  يدمآ  وت  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  يا 
هّللاوعیطا هار  هاش  دوشن و  دودسم  تیالو ، دیفس  هار  دیزی ، هایس  لهج  اب  دهدن و  هدافتـساءوس  هزاجا  دوخ  هب  یبیرفورکم  صاعورمع 

.دسرن تسب  نب  هب  رمالا ، یلوا  لوسرلااوعیطا و  و 
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رادساپ زور 

یمیقم بیبح  / تمرح میرح  رادساپ 

یم رجفنم  ههبج  ياضف  رد  تا  یمان  مان  هک  ماگنه  نآ  نمـشد ، دش  یم  نوبز  هچ  توراب ! شتآ و  نابـش  همین  رد  نهیم  رادـساپ  يا 
.دش

رد تشهب ، يارب  يا  هناـهب  ناـنوچ  هلمح ، ماـگنه  ار  ساره  رادراـخ  ياهدـنبرمک  یتسکـش و  یم  ار  مجاـهت  طوـطخ  هک  ناـمز  نآ 
.يزوریپ يارب  يوش  یلپات  يدیشک  یم  شوغآ 

! موجه نابش  همین  رد  نهیم  زا  یساپ  رادساپ  يا 

دای هب  ار  وت  زونه  هیوالهد ، هزیوه و  هچملـش ، ياهرگنـس  درکن و  مامـشتسا  وت  نوچ  ار  توراب  كاخ و  يوب  سک  چیه  مراد ، نیقی 
.دنراد

.تسوت تریغ  ناشن  تدارمریپ و  هب  وت  يرادافو  رهُم  ههبج ، كاخ  رب  وت  ياه  همکچ  ياج 

.دهد یم  افو  يوب  تنامشچ ،

لاـگنچ دـهاوخب  يزور  داـبم  هـک  تماقتـسا ، زا  تـسا  یناـشن  نمـشد و  مادـنا  رب  تـسا  يا  هزرل  وـت ، روـضح  هـظحل  ره  هـک  نادـب 
.دنارتسگب رهگرپ  زرم  نیا  رب  ار  شنامیخژد 

.یکاخ بآ و  نیا  زا  عافد  زاتشیپ  هحلسا ، ترگید  تسد  رد  نآرق و  تتسد  رد  نترب ، زبس  سابل  هثداح ، هاگحبص  رد 
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!؟ داد رارق  نابهاگن  نیمز ، زا  هعطق  نیا  رب  ار  وت  ادخ  هک  نایورود ، ناقفانم و  راگزور و  نادیلپ  دنزگ  زا  ار  نهیم  كاب  هچ 

! نامیا يادنلب  رب  مارآ  هچ  تیالو و  ریسم  رد  يا  هتسشن  شوخ  هچ 

! تسوت تماق  ِتسار  ردقچ  تمواقم  يابیز  زبس و  سابل 

! تیرادساپ رب  داب و  وت  رب  دورد 

نآ ياه  مشچ  رد  مشچ  ناشرادرب و  رتوس ؛ نآ  یگنفت  کچوک و  نآرق  همقمق ، هزینرـس ، تنامیا ! هاگماش  هاگحبـص و  ره  رب  مـالس 
رت فرط 

دهاوخ مهرد  وت  نینهآ  تسد  هب  یکرابمان ، هشیدـنا  ره  هک  دـنادب  نمـشد  ات  اهزرم ، يوس  نآ  رد  ای  لخاد  رد  وس ، ره  رد  نمـشد ،
.تسکش
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ارآ ناهج  دمحم  تداهش 

یناهارف یناچیم  يدهم  / ...ینیبب هک  یتسین  وت  اما  ... 

.ینیبب هک  یتسین  وت  اّما  يراشرس ! هظحل  هچ 

هک تنارگنـسمه  هنادـنمزوریپ  ياـهدایرف  هک  ناـنچ  نآ  تسا ؛ هدیـسر  تقیقح  هب  کـنیا  يدوب ، هداد  هدـعو  هک  ار  یلاـس  رید  هدژم 
.دزیر یم  ورف  ترظتنم  شوگ  هب  دننز ، یم  دایرف  ار  نامیا  حتف و  يدازآ و 

مان .دش » دازآ  رهـشمرخ   » دـنک یم  همزمز  يا  هدـنناوخ  ره  دای  رد  ار  وت  مان  نیزاغآ ، هاگن  نامه  رد  اه ، همانزور  تشرد  رتیت  کنیا ،
مه ِلیخ  رد  دبا  ات  .نامیا و  هسامح و  هب  تسا  هتشغآ  نوخ ، هب  تسا  هتشغآ  هک  نانچمه  وت ؛ مان  هب  تسا  هتـشغآ  هشیمه  رهـشمرخ ،
یب یتسناد ، یم  وت  دـشخرد ! یم  شوخ  هچ  وت  مان  دـندوشگ ! لاب  نینوخ ، هچ  دـندوشگ و  لابوت  نوچ  وت و  اب  هک  ناـنآ  تنا ، زاورپ 

زاورپ هب  وت ، زا  دعب  ِنامزرمه  هرجنح  زا  هک  ار  ربکا » هّللا   » هناحتاف ياهدایرف  يدوب  هدینـش  کین  ار و  يدازآ  هظحل  یتسناد  یم  کش 
.درک یم  میمرت  ار  شا  هنادواج  رورغ  كاخ و  نیا  هدش  بوکدگل  نهذ  رد  تسشن  یم  ورف  تساخ و  یم  رب 

.يا هتسناد  اجک  زا  هک  تسنادن  زگره  سک  چیه  یتسناد و  یم  کین  وت 

راب ار  رهـشمرخ  يدازآ  مدزاب ، نیرخآ  نامه  رد  يداد ، ورف  ار  سفن  نیرخآ  هک  يا  هظحل  نیرخآ  نآ  نشور ، هظحل  نآ  دنتفگ  یم 
نوچ تهاـگن  هک  یلاـح  رد  دـش ، هتـسبودز  یقرب  تنامـشچ  و  شیوخ ، تداهـش  زا  دـعب  روضح  زا  رت  هناـعطاق  يداد ؛ هدـعو  رگید 
تا هدروخ  كرت  هدیکشخ و  نابل  رب  راودیما ، نشور و  یمّسبت  دوب و  هدوشگ  لاب  رهشمرخ  قفا  يوس  هب  دیپس ، رتوبک  نیرت  لابکبس 

! دنارتسگ نت  رب  راکنا  یب  یتقیقح  هماج  دوز  هچ  دیهش ! يا ، هنوگایؤر  ِمالک  سپ  .دش  هدیشک 
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هظحل نیرت  نشور  نوخ -  ِسیخ  رهـش  رهـشمرخ -  يدازآ  دناد و  یم  شیپ  زا  ار  نشور  تاظحل  هک  یـسیّدق  نانوچ  یتفگ ؛ نخس 
نیمزرـس نیا  ِمام  هب  هدـیتفت  كاخ  هعطق  کی  دـنویپ  زا  نخـس  .دـشاب  يراج  تسناوت  یم  سیّدـق  کی  مالک  نهذ و  رد  هک  دوب  يا 

نامیا قشع ، هب  نامیا  دریگ ؛ یم  همشچرس  نامیا  هطقن  نیرت  قیمع  زا  کش ، یب  هک  تسا  تلم  کی  هسامح  ِتردق  زا  نخس  تسین ؛
.رورغ هب  نامیا  تّزع ، تفارش و  هب  نامیا  يدازآ ، هب 

هب لولـس  هب  لولـس  ار  شیوخ  هتـسیاش  تّزع  راختفا و  رگید  راب  کی  كاـخ ، نیا  ِتعـسو  ماـمت  هک  تسا  يراشرـس  هظحل  زا  نخس 
.دنیشن یم  هبرجت 

، تعاـس ره  دـندوب و  هدـمآ  مهدرگ  هک  يا  هنوگ  سیلبا  ياـه  هجنپ  ماـمت  رب  قشع  راگدـنام  ِيزوریپ  تسا ؛ قشع  يزوریپ  زا  نخس 
رب هرابود  یتخات  هب  شیوخ  کیرات  هاگنالوج  رد  هزات ، يا  هسیسد  هب  شوخلد 

.دندرک یم  نیگنر  عافد ، یب  هانگ و  یب  نامدرم  يولگ  ِنوخ  زا  هجنپ  دندمآ و  یم 

ات هک  ییاذغ  ياه  فرظ  مدرم ، نیرت  هانپ  یب  ياه  هناخ  قمع  رد  هلولگ  ياه  فاکـش  هتخیرورف ، ياهراوید  ریوصت  دش ؛ مامت  يرآ !
هنـسرگ هتـسخ و  نادنزرف  هغدغد  هک  دشاب  سک  چـیه  رگید  هک  نآ  یب  دـندز ، کپک  دـندنام و  شوماخ  ياه  قاجا  يور  هشیمه ،

هک یناناوج  دولآ  نوخ  داسجا  و  دنتشگن ، رب  هناخ  هب  زگره  هک  ینادرم  و  دندرگ ، یم  رب  هسردم  زا  هک  هاگ  نآ  دشاب ؛ هتشاد  ار  شا 
رد هنوگ  بیرغ  دنـشاب ، هتـشاد  یعییـشت  سلجم  چـیه  هک  نآ  یب  دـشن و  بصن  يراوید  چـیه  هب  ناـشگوس  رد  یتوف  هیمـالعا  چـیه 

.دبایب ار  اهنآ  یسک  زگره  هک  نآ  یب  دندش ؛ نوفدم  یعمج  هتسد  ياهروگ  رد  رهش ، یلاوح 

هک میظع  دوب و  گرزب  ردق  نآ  ناشحور  هک  ینادرم  تّمه  هب  دش ؛ مامت  روآ  کشا  از و  تشحو  ریواصت  نیا  همه  .دش  مامت  يرآ !
.دیجنگ یمن  یکاخ  مسج  رد 

؛ دروخ هرگ  باتفآ  هب  ناشیا ، ِمیظع  حاورا  دـندوشگ و  لاب  ریقح  ِنت  زا  تبقاع  دـندرب ، ماـجنا  هب  ار  شیوخ  تلاـسر  هک  هاـگنآ  سپ 
.ددرگ بوذ  دیشروخ  ینارون  زکرم  رد  دوش و  یم  باترپ  هک  يرون  عاعش  نوچ 

! ارآ ناهج  يا  دوب ، هتسارآ  تدوجو  هب  ناهج  یناتسلگ ، نوچ  دوخ ، هک  روالد ! میوگ  یم  نخس  وت  زا  نم  يرآ !

! غیرد ینیبب ، هک  یتسین  وت  اّما  دش ؛ دازآ  رهشمرخ  کنیا 
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یمیقم بیبح  / تسارآ ناهج  ارآ ، ناهج 

.زین ام  لد  مناد ! یم  هتفرگ ، تلد 

...ای هچملش  ياه  هپت  رانک  رد  اج  نآ  عماج ، دجـسم  رانک  اج  نیا  طش ، يوس  نآ  .شا  ینیب  یمن  تدوخ ، رود  هب  یخرچ  یم  هچ  ره 
.زین ام  هن ،

! اشگب بل  ناهج ، دایرف ؛ ناهگان 

هب تسا و  هدنام  راگدای  هب  رهش ، ِنینوخ  ماشم  رب  هدنامرف  يوب  اما  تسا ، نیگمغ  رهشمرخ  ارآ ؟ ناهج  رطخ ، ياهزور  درم  تساجک 
: دیوگ یم  هرابود  يدایرف 

، تسا موجه  هایس  ياه  هدارب  زا  رپ  کنیا  نم ، یمخز  نت  مشاب !؟ زارفارـس  وت  ندوب  هب  ات  ییاجک  نم ؟ زوریپ  رادرـس  دّمحم ، ییاجک 
.نادنزرف ياه  هکت  زا  رپ  ...و  ناطیش  ياپ  ياج  زا  رپ 

.دنشک یم  ار  وت  راظتنا  تناردارب ، ياه  هکت  دّمحم ! ار ؟ ناطیش  ینک و  نوریب  منت  زا  ار  اه  برس  هناد  هک  ییاجک 

.دهن كاخ  رب  رکش  یناشیپ  دزیمایب و  ار  دنخبل  کشا و  کش ، یب  ار و  رهش  يدازآ  دنیبب ، هک  دوبن  ارآ  ناهج  و 

دّمحم شابداش ، نونکا  ندوب ! مه  اب  اـه  لاـس  زا  سپ  وت  يرود  دوب  تخـس  هچ  نتفر و  ماـگنه  یتسیرگن ، یم  اـم  هب  هناـموصعم  هچ 
هک مناد  یم  دنتفرگ و  سپ  زاب  ار  رهـش  یتساوخ ، یم  هک  نانچمه  وت ، ياپ  ياج  رب  ياپ  تنامزرمه ، هک  شابداش  نونکا  ارآ ! ناهج 

.یتساوخ یمن  نیا  زج  چیه  رادید ، رخآ  تاظحل  رد 

ار تمان  دشخرد و  یم  رهشمرخ  يادنلب  رب  راگدنام  وت ، سکع  زورما 

.دنکن شومارف  زگره  ار  ییوت  نانوچ  مان  زین  خیرات  ات  درک  دهاوخ  کح  دوخ  هشیمه  هظفاح  رب  يرهش  نینوخ  كدوک  ره 

، رهـش ياضف  رد  وت  مان  رارکت  تناسفن و  مه  سفن  وت ، نارای  رادید  اما  دوب ، دـهاوخ  رادـغاد  هشیمه  وت ، يازع  رد  رهـشمرخ  هچرگا 
.قارف درد  يالست  يارب  تسا  یشمارآ 

رطخ و ياهزور  رد  هک  نت  یب  یکالپ  هدش و  یناغارچ  سکع  رازه  رازه  اب  رهشمرخ ، تعـسو  هب  میا  هتـسب  شیارب  يا  هلجح  زورما 
.دشخرد یم  يرهش  نینوخ  ِناوج  ره  نادرگ  رب  عافد ،
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انالوم تشادگرزب 

مادقا ینارماک  دّمحم  / سمش دید  قفا 

.دوب دیشخردن  شلابقا  قفا  رد  سمش »  » هرانم دوب و  هدرکن  عولط  شنابیرگ  قرشم  زا  تفرعم ، باتفآ  دوب و  هدشن  انالوم  زونه 

مرتحم دوب و  مشتحم 

.رت هناگیب  قشع  اب  دوب ؛ هناگیب  شیوخ  اب 

.دوب هدوشگن  همزمز  هب  نابز  دوب و  هدشن  يراج  نابز  هب  لد ، زا  هک  دوب  یناشفشتآ  زونه  دوب و  یلازغ »  » وریپ زونه 

.باتک زیم و  دنب  ياپ  دوب و  هسردم  هتسباو  زونه 

: دیوگب ات  دوب  هدشن  قشاع  زونه  لیصحت ، هدرم  دوب و  سیردت  هتشک  زونه 

مدش هدنخ  مُدب  هیرگ  مدش  هدنز  مدب  هدرم  »

« مدش هدنیاپ  تلود  نم  دمآ و  قشع  تلود 

، یناراـب ساـمت  کـی  رد  هک  دوـب  شیوـخ  زا  يرت » هزاـت   » هار هب  مشچ  زوـنه  .دوـب  شیوـخ  زا  يرگید  دـلوت  هار  هب  مشچ  زوـنه  اـما 
.دروآ قشع  دمآ و  سمش  دروآ ، شتآ  دمآ و  سمش » »

دمآ و سمـش  .دروآ  یم  هیده  ار  توارط  یبات و  یب  دیآ و  یم  هک  دیع  نوچ  دمآ ؛ راهب  دمآ و  سمـش  دمآ ، انالوم  دـمآ و  سمش 
.دهد هیده  ام  هب  دنادرگب و  دناخرچب و  تسد  هب  تسد  ار  رهوگ  نیا  زین  وا  ات  داد  هیده  انالوم  هب  ار  قشع  یبات و  یب 
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مدنکشب نادنز  لفق  ات  ون  دیع  نوچ  مدمآ  زاب 

.منکشب نادند  لاگنچ و  ار  راوخ  مدرم  خرچ  نیو 

دوب و هدش  سمـش  هک  هچ  نآ  لثم  تسرد ، .دش  دیع »  » تفای و ییاهر  دش و  ادج  دیـشک و  تسد  شیوخ  هظحل  هظحل  زا  انالوم ، و 
رد تساوخ  یم 

نایرج هب  ات  ناور ، دش و  ناور  دیرب و  شیوخ  زا  ياپ  تسش و  شیوخ  ياشامت  زا  تسد  ناشوج ، يا  همشچ  نوچ  دجنگن ؛ شیوخ 
دور یم  تسیچ ، نداتسیا  موهفم  هک  دناد  یم  هن  دتسیا و  یم  هن  نکاس ، هن  دوش و  یم  هنهک  هن  هک  ینایرج  ددنویپب ؛ رـضاح  لاح  رد 

.نونکا لاح و  زا  راشرس  هقیقد  هب  هقیقد  دلوت و  رد  هظحل  هب  هظحل  دور ؛ یم  و 

یم ار ؛ هوک  شیوخ  لباقم  رد  هن  تخانش و  یم  ار  هودنا  هن  ار ، مک  شیب و  هن  تخانش و  یم  ار  مغ  هن  « ؛ تفر یم  تفر و  یم  انالوم 
: هک درک  یم  رکف  نتفر  هب  طقف  تفر و  یم  تفر و 

میرت لدشوخ  یم  ام ز  دنروخ و  نانیگمغ  هداب ، »

شیوخ نویفا  ایقاس  هد  مغ  ناسوبحم  هب  ور 

لالح ام  رب  مغ  نوخ  مارح و  مغ  رب  ام  نوخ 

شیوخ نوخ  رد  دش  دیدرگ  ام  درگ  هک  یمغ  ره 

زا راشرـس  تفر ؛ یم  .هدنک  شیوخ ، زا  دوش و  هدـنکآ  برط  زا  ات  تفر  یم  .اپ  زیرگ  یلازغ  دوب و  هدـش  قشاع » ِیلازغ  کی   » انالوم
.قشع زا  زیربل  قوش و 

: دورس یم  ناصقر و  ناچیپ و  ناخرچ و  تفر و  یم 

يا هن  تسد  نیا  زا  هک  ور  يا  هن  تسمرس  هک  تفگ  »

مدش هدنکآ  برط  رد  مدش  تسمرس  متفر و 

يا هن  هتشغآ  برط  رد  يا ، هن  هتشک  وت  هک  تفگ 

« مدش هدنکفا  هتشک و  شنک ، هدنز  خر  شیپ 

.ندش قشع  ریس  هنسرگ  دوب و  قشع  ریس 

.قشاع يرارق  یب  دوش و  قیال  یقشاع  ات  تخیرگ  لقع  زا  تخیمآ و  مه  هب  ار  نامیا  قشع و 
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يا هن  هناخ  نیا  قیال  يا  هن  هناوید  هک  تفگ 

مدش هدندنب  هلسلس  مدش ، هناوید  متفر و 

.سمش دید  قفا  دوب و  باتفآ  دیرم 

.دوب بوبحم  ریسا  شدوجو ، دنبدنب  هک  دوب  يریسا 

.دیشک یم  دنب  هب  ار  ناریسا  هک  دوب  يدازآ 
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یهت هن  اّما  تسد ، یهت  نماد ، یهت  هن  اّما  ياـپ ، یهت  تسر ؛ نتـشیوخ  مادزا  تسکـش و  ار  ینیبدوخ  ياـه  هنییآ  دـش و  تسرپ  هب  وت 
جاوم جاوم و  ناصقر ، ناشفا و  تسد  شوغآ ،

.تشذگ یم  شیوخ  زا  تسکش و  یم  دوخ  رد  جوم  نوچ 

.تسشن نتشاد » تسود   » لد رب  تسج و  شیوخ  تماق  نامک  زا  ریت ، نوچ  تفرگ و  هناشن  ار  قشع 

تفرگ الاب  ادخ  قشع  شتآ 

نامک زا  تسج  ادخ  ریدقت  ریت 

ات تخاـب ، ار  شیوخ  درک و  راـمق  .دـیآ  لاـح  هب  اـت  دیـشک ، شتآ  هب  ار  لبقتـسم  یـضام و  داـهن و  يراـنک  هب  ار  تشاد  هچ  نآ  ره 
! دهاوخ یمن  ینابرق  زج  قشع ، هک  تسناد  یم  بوخ  هچ  .تخانش و  اب  اما  تخاب ، ار  شیوخ  درک و  رامق  .دوش  انالوم  تسناوت 

.شتبقاع ندش ، ینابرق  دوب و  شطرش  نیلوا  رطخ ، هک  داهن  يا  هداج  رد  ماگ 

شدوب هچ  نآ  تخابب  هک  يزاب  رامق  نآ  کنخ  »

«. رگید رامق  سوه  ّالا  شچیه  دنامنب 

هرگ ياه  تسد  دوشگ ، مشچ  ات  تفای و  هدروخ  دـنویپ  قشع  اـب  قارـشا ، رون و  زا  یناـهگان  رد  ار  شیوخ  رگوجتـسج  ياـه  تسد 
: تسا رارسالا  نزخم  هدنیاشگ  هک  تفای  يدیلک  نانوچ  ار  شیوخ  ياشگ 

قشع لغب  ریز  هب  تسا  دیلک  هتسد  کی  »

« هدیسر باوبا  ندییاشگ  رهب  زا 

وحم شیوخ  شوغآ  رد  عمـش ، نوـچ  دروآ و  یم  رب  قـشع  سوناـیقا  زا  رـس  مارآ  مارآ  دوـب ، هداـهن  شتآ  رد  ماـگ  هک  وا  کـنیا ، و 
.دش یم  ینشور 

هظحل نیرخآ  رد  شیوخ  زا  رگید  يدلوت  هار  هب  مشچ  و  شیپ ؛ زا  رتراشرـس  هظحل  رد  ناشوج ؛ همـشچ  نوچ  تفر ؛ یم  تفر و  یم 
.داد هیده  انالوم  هب  ار  نآ  سمش »  » هک يا  هظحل  رد  تسا ، یباتفآ  هک  يا  هظحل  رد  دراد ، نایرج  هک  يا  هظحل  رد  تسه ؛ هک  يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ینافرع عامس 

ما هدیچیپ  یقشاع  رد  یگراب ، کی  نم  راب  نیا 

ما هدیربب  تیفاع  زا  یگراب ، کی  نم  راب  نیا 
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مُدب اج  کی  مه  هب  وا  اب  مُدب ، ادیپان  دنچ  کی 

! ما هدید  هچ  نآ  ره  مدید  مُدب ، یندَاْوَا  کُلم  رد 
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! دنامن وسیگ  راتسد و  نایم  یقرف  هک  دوب  هدیچیپ  مه  هب  ار  وا  نانچ  قشع ،

! درپس یم  شدابآ  اجکان  هب  هظحل  هظحل  قشع ، نابرض  دندش و  یم  عامس  لوغشم  یشپت ، ره  اب  شیاه  لولس 

! دشاب اه  یگنادنر  زا  یهت  شا ، ییاهنت  تولخ  دوب  فیح 

ار تقیقح  لالج  لامج و  شیوخ  وترپ  اب  ات  دوبن ، یلامج  ِسمـش »  » زا يربخ  دوب و  هدـناشوپ  ار  تقیقح »  » ياه هداج  تقیرط ،»  » ربا
.دزاس نایامن 

.دوب شبحاص  زا  رت  هدومخ  هک  یملق  و  حور ! یب  کشخ و  ياهرهوج  هدرم ! تاملک  یملق ! ذغاک و  دوب و  یباتک 

باتک لد  زا  دیاب  دمآ ! یم  رد  صقر  هب  ملق ، گنهآ  برـض  اب  يراشبآ  لثم  شیاه ، هتـشون  رهوج  دنتفرگ و  یم  ناج  تاملک  دـیاب 
! لاقم لاق و  یگدومخ  هن  لاح ؛ يانغتسا  دمآ و  یم  نوریب  رعش  شیاه ،

! دروآ صقر  هب  ار  ناتخرد  هخاش  هخاش  روببنت ، ياوآ  ات  تسا ، ناشورخ  يدور  جاتحم  هدیکشخ ، غاب  نیا  ییوگ 

مدش هدنخ  مُدب ، هیرگ  مدش ؛ هدنز  مُدب ، هدرم 

مدش هدنیاپ  تلود  نم ، دمآ و  قشع  تلود 

! يا ِهن  تسد  نیا  زا  هک  ور  يا ؛ ِهن  تسمرس  هک  تفگ 

مدش هدنکآ  برطزو  مدش ، تسمرس  متفر و 

فراع و نایم  يرآ ! فراع ؛»  » .دز شفراع  لد  رب  گـنچ  شا ، ینادواـج  وترپ  تفرگ و  ندـیوارت  سمـش »  » لاـمج زا  قشع ، تلود 
.تسا رایسب  هلصاف  قشاع » »

! نییآ عمش  هناورپ  شو و  هناورپ  ِعمش  ینعی  روش ! رسارس  ینعی  لاح ! اپارس  ینعی  قشاع 

! تسا یفاک  هوبنا  شتآ  يارب  يا  هرارش  یتح  هاگ  يا - ! هرذ  اهنت  دیبات ؛ انالوم »  » هنیس رب  سمش ، ینابر  سافنا  وترپ  زا  يا  هرذ 

: تخورفارب هلعش  زا  يداپرذا »  » دز و يا  هقراب  - 

ین تسا و  قشع  هک  تفگ : یشتآ ، دیدب  لقع 

! قشع يانیب  هدید  رگم ، دنیبب  قشع 

تسپ زاوآ  هب  درک  دنلب  يادن  قشع 
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.قشع يالاب  رگنب  رپب ؛ الاب  لد ، ياک 
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.تشاد هارمه  هب  ار  قشع »  » ِیلزا ماغیپ  دوب و  رای  ریفس  سمش ، هک  تخادرپ  رای »  » لامج هب  هناخ  دش و  نیشن  تولخ 

.درب دای  زا  لاقم  لاق و  دش و  لاح  دش ، روش  اپارس  دشاب ! هتفاین  تسد  تفرعم » هلچ   » هب یلو  دنیشنب ، رمُع  هلچ  هب  هک  دوب  فیح 

! رعش یناحور  سافنا  دوب و  يونثم »  » تیونعم رگید  راب  نیا 

! قشع مُخ  زا  هتشابنا  هناخیم  دوب و  سمش » ناوید   » رکُس

دـنناشونب و تفرعم  ناگنـشت  هب  ار  باندرُد  رغاس  رغاس  شلزغ ، تیب  تیب  ات  درک ، عمج  ّطخ » تفه   » یماج رد  ار  تابارخ  رازه  هّزم 
! دنراداو دجو »  » هب لام ، روخارف  ار  یسک  ره 

دـندش و یم  شا  یکالفا  ياه  هنارت  ناشفا  تسد  دـیهان ، هرهز و  بش  ره  دوبن ؛ نیـشن  بتکم  ِتماق  هدـیمخ  درم  نآ  اـنالوم »  » رگید
زا ار  وا  قـشع ، داـهن و  یم  ماـگ  شرف »  » هب یهاـگ  و  شرع »  » هب یهاـگ  دوـب ! شعامـس  هـظحل  هـظحل  زاوـن  گـنچ  کـلف ، ریپ  ردـپ 

: دوب هداد  رییغت  یگناقشاع »  » هب یگنایفوص » »

منز وهای  یبش  ره  نم  نامسآ ، نایسدق  اب 

! منز وهِّالا ، مد ز  نم  دنز ، ِّالا  زا  مد  یفوص 

ات تفرعم ، زا  نشور  تسا ؛ نشور  هراومه  انالوم  یهلا » قشع   » شتآ اّما  دـندُش ، شوماخ  اـه » بسـشگ  رذآ  اـهداپرذآ و   » دـنچ ره 
.دننک نشور  نآ  اب  لد  سوناف  قشع ، نایوج  لامک 

.تسادیوه يونعم » يونثم   » زا شتفرعم ، هنییآ  قفا  قفا  نایامن و  سمش ، ناوید  زا  شعامس  هلعش  هلعش  زونه 

: ونشب یتیاکح ، تسه و  ییان  ات  یتیاکش ، تسه و  یلد  ات 

دنک یم  تیاکح  نوچ  ِین  زا  ونشب 

...دنک یم  تیاکش  اه ، ییادج  زا 
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لضفلاوبا ترضح  دالیم 

هراشا

هبنشراهچ

رهم 1382  9

نابعش 1424  4

Oct. 1  . 2003

یمّرخ هفطاع  !/ نم يورهام  رسپ 

! نم كدوک  دنک ، یم  هزات  ار  ردپ  ناج  تدنخبل ،

.منک اشامت  ار  تیاه  مشچ  مهاوخ  یم  نک ؛ زاب  مارآ  ار  تیاه  کلپ 

.دنوش یم  یگنادرم  قشع و  تریغ و  يایرد  نیرت  ییاشامت  اه ، مشچ  نیا 

! نم سرون  لگ  نم ! كدوک 

تماق هک  دـننک  یم  اپ  هب  یتمایق  اه ، تسد  نیا  .دـنوش  یم  تباجتـسا  لپ  نیرت  كربتم  اه ، تسد  نیا  راپـسب ! نم  هب  ار  تیاه  تسد 
.دننکش یم  مهرد  ار  دادیب 

.دننک یم  کح  رشب  نهذ  همانهاش  رد  ار  راثیا  نوزوم  يونثم  دندش و  یم  خیرات  هروطسا 

! نم يورهامرسپ  مکرسپ !

.دنک یم  متسم  تشهب ، يوب  مسوبب ؛ ار  تا  یناشیپ  راذگب 

.يوش یم  نآ  بئاجعلاوبا »  » وت هک  میوگب  يا  هّصق  تیارب  مراذگب و  تتروص  هب  تروص  راذگب 
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تقیقح ياه  هعرج  زا  ار  تراشرس  هشیمه  کشم  ینک و  یم  هراپ  هراپ  ار  طخ  هنیس  يزابناج ، مسر  هب  ادخ و  مان  هب  قشع ، مکح  هب 
.ینک یم  رپ 

! هدم هار  دوخ  هب  يا  همهاو  شطع  درد و  زا 

.دشاب هدرک  سمل  ار  تردارب  ياه  ماگ  هک  نک  ادتقا  يا  هداج  رب 

.دهد یم  زاورپ  کئالم  لاب  رد  لاب  ار  وت  دنویپ ، نیا  مناد  یم  منز و  یم  هرگ  وا  ياه  تسد  رد  ار  تیاه  تسد 

ياروشاع رد  همقلع ، دنک و  یم  اشامت  ار  وت  خـیرات  نک ! نیز  ار  یگنادرم  بسا  تسوت ؛ ياه  تسد  هتـسیاش  نم  راقفلاوذ  مناد  یم 
.تسا هتسشن  راظتنا  هب  ار  وت  يرجه  لاس 61 

! نم يورهام  كدوک  مکرسپ !

.ینیب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  باوخ  مناد  یم  داب ! تیاراوگ  هراوهگ ، شمارآ  دنبب ! مارآ  ار  تیاه  کلپ 

ینیدباع هحیل  / یگنادرم ماجرف  زاغآ و  زور 

شوگ هب  یتسه  زا  ییادـص  دوب ، رون  تیاغ  هک  هناخ  زا  هتـسب ، تماق  دـق  ياه  لـخن  تشپ  هفطاـع ، دـیپس  راوید  زا  رتارف  وس ، نآ  زا 
.داد یم  دیون  ار  هدیپس  تسادق  دوب و  هتشاذگ  یناملظ  ریگارف  بش  نآ  هایس  نامشچ  رب  مدق  باتفآ ، دازون  .دیسر  یم  نامز 

ار شروهظ  هک  دوب  یناگتشرف  روضح  رپ  لاب و  هناخ  نآ  شرف  شرف 

.دنتفگ یم  داب  كرابم 

.دیسر یم  نامسآ  ماشم  هب  سودرف »  » هحیار شتشخ  تشخ  زا  دوب و  هتسشن  فاکتعا  هب  افص »  » شا هشوگ  هشوگ 

اب .دیـشخب  دـنزرف  هب  دز ، یم  جوـم  نآ  رد  قـشع  توـالح  هک  یهاـگن  ردـپ ، دـندرپس ؛ باـتفآ  ردـپ  مرگ  ناتـسد  هـب  ار  روـن  هـچنغ 
زا یجوم  هفطاع ، ردام  يامیـس  رب  .دـش  يراج  شا  هنوگ  رب  کشا  هلاژ  درک ؛ سمل  ار  ترویغ  کچوک  ناتـسد  تبحم ، تشگنارس 

: دومرف نینچ  ردپ  و  دیسرپ ، ار  ببس  تسشن ؛ بارطضا 

دنز یم  شقن  ناینامز  ياه  لد  هفیحص  رب  ار  یگنادرم  جورع  ناتسد ، نیا  - 
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دنراد یم  او  تریح  هب  ار  تعاجش  ناتسد ، نیا  - 

.ردارب ناتسآ  نابهاگن  دندیشروخ و  همیخ  نابساپ  ناتسد ، نیا  - 

.درپس وا  ناتسد  هب  درب و  شنیسح  دوجو  عمـش  فاوط  هب  هناورپ  نوچمه  ار  لفط  تساخرب ، دش و  انـشآ  ساسحا  ردام  نابل  اب  دنخبل 
نآ هنیئآ  بآ و  قلاخ  لزا ، زا  .دنتفای  یم  ار  رگیدکی  ناشهاگن  تشد  رد  نانآ  دنتخود ؛ رگیدـکی  نامـشچ  جارعم  رد  مشچ  ود ، ره 

.تسناد یم  کین  ار  یبآ  تقیقح  نیا  مالسلا ، هیلع  نیسح  دوب و  هتشرس  مه  يارب  ار  ود 

.دوب دهاوخ  شامیـس  برکلا  فشاک  کیدزن ، يا  هدـنیآ  رد  هک  دراد  شزبس  شوغآ  رد  ار  یلفط  ماگنه ، نآ  تسناد  یم  وا  يرآ !
...تسناد یم  دشخرد و  یم  وا  نانمشد  ریت  رهز  ندیشون  راظتنا  هب  هک  دنک  یم  هراظن  ار  ینامشچ  تسناد ، یم 

رهظ رد  ار  یگدادلد  همه  نیا  لامک  هک  دوب  نامز  اهنت  دوب و  هدروآ  دـجو  هب  ار  سنا  سلجم  نارـضاح  رون ، هراپ  ود  رادـید  هوکش 
.درک یم  هراظن  قشع 

.دروخ مقر  یگنادرم  ماجرف  زاغآ و  زور ، نآ 

يداب تهزن  !/ دشابن یناولهپ  یتقو 

چیه هنابـش  تایحطـش  زاوآ  دشک ! یمن  دق  ناتـسبرع ، ياه  هچوک  هتخیر  ورف  راوید  رب  يدرم ، چیه  دنلب  هیاس  دـشابن ، یناولهپ  یتقو 
! دماجنا یمن  رون  یناوخ  شوواچ  هب  رحس ، تقو  رد  يردنلق ،

ياهرتریپ دـنیبب ! باوخ  رد  بش  ره  ار  ناشناردام  ياـه  هصق  ناولهپ  ياـه  هساـمح  هک  دـننک  یم  شومارف  مک  مک  رهـش ، ناـکدوک 
! دنک یم  تمیزع  شیوخ  هریشع  هب  تریغ ، ياه  هلبآ  زا  یشوپالاب  اب  هک  يراوسهش  هار  هب  دننک  یم  دیپس  مشچ  هلیبق ،

رد رارک ، ردـیح  ياهزجر  هقعاص  دـنام و  یم  مامتان  برع  همانهاش  رد  بارتوب ، ياه  يروـالد  هدیـصق  علطم  دـشابن ، یناولهپ  یتقو 
! ددرگ یم  شوماخ  شیوخ  یباوج  یب  رد  زرابم ، مه  بلط  لصف 

! دناوخب ار  ناشسرت  همان  باتع  دنکشب و  ار  لیا  نادرم  توکس  دیاب  مالسلا ، هیلع  یلع  رابت  زا  يدنلب  الاب 
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رد هک  دـشاب  یم  یـشیورد  ره  مالـسلا » هیلع  یلع  یـضترم  اـی   » رکذ گـنهآ  نینط  نوچ  شیاـپ  يادـص  هک  ردـیح  نوـخ  زا  يدرم 
! دبلط یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تواخس  راب  هلوک  تکرب  زا  یقزر  دوخ ، راظتنا  لوکشک 

چیه مان  یلو  دندوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  یگنج ، درم  نارازه 

.دندوب هداتفا  اپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هک  ینانامه  زج  دوب ، هدنامن  خیرات  هرطاخ  رد  کی 

، دنکن مخ  رمک  زامن و  هدجـس  تقو  رد  رگم  دـتفین ، كاخرب  شا  یناشیپ  هک  دـندوب  یناولهپ  تعجر  ِمهبم  شـسرپ  رد  نامدرم ، اما 
! هداتف اپ  زا  يدنمتسم  زا  يریگتسد  هناهب  هب  زج 

! دش شیوخ  هریشع  ياهوزرآ  ناولهپ  ردام  مالسلااهیلع ، نینبلا  ما  و 

وا دندید ، یم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  يزینک  باوخ  هک  تخب ، مد  نارتخد  همه  نایم  زا  هک  دوب  سب  وا  يارب  یگنازرف  نیمه  و 
نارَیَط ياـضف  زا  نیا  رگید  اـما  درک ! ادـیپ  هار  روـن  تیب  هب  راو ، همیدـن  دـش و  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز بوـبحم  درم  ناـشن  تشگنا 

! دنیبب شیوخ  يردام  ناماد  رب  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  هناروالد  همادا  هک  ار  برع  يا  هناسفا  ناولهپ  يزور ، هک  دوب  رتارف  شلایخ 

مادقا ینارماک  دّمحم  / مالسلا هیلع  سابع  هاگن  يادنلب 

مادقا ینارماک  دّمحم  مالسلا / هیلع  سابع  هاگن  يادنلب 

.شلالز یبات  یب  يرارق و  یب  نابزیم  دش و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یمیمص  ياهدنخبل  نامهیم  دوشگ ، هک  ار  ششوغآ 

.جوا هب  رس  شا  يرارق  یب  زا  باهتلا ، قوش و  دز و  یم  جوم  شیاه  مشچ  رد  بوشآ  دوشگ ، هک  ار  ششوغآ 

شهاگن قفا  زا  باتفآ ، دوب و  يراج  شلالز  ناتـشگنارس  زا  تارف  .نتفکـش  زا  راشرـس  شیاه  تسد  دوب و  شطع  زا  زیربل  شهاگن 
.ادیپ

.دنک اهر  شیوخ  يانمت  نیلوا  رد  ار  ششوغآ  نیرخآ  ات  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  وا  يانمت  نیلوا 

هیلع نیـسح  لاـمالام  یناـبرهم  شا ، یباـت  یب  شخب  مارآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هدروخ  كرت  ياـه  تسد  شا ، هراوهگ 
.مالسلا
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رو هلعش  سابع  ياه  تسد  رد  ار  دوخ  دعب ، لاس  دنچ  هک  یبآ  بآ ؛ دوب و  بآ  شمالک ، مه  تفوطع و  دوب و  قشع  شا ، يزاب  مه 
.اقس کشم  یماک  هنشت  زا  زیربل  دوش و  یم  هنشت  بل  ناکدوک  ریوصت  زا  راشرس  هک  یبآ  .تفای  دهاوخ 

یمن راک  زا  ینامز  چـیه  هک  ییاه  تسد  هب  تسیرگن ؛ یم  شیوخ  ياه  تسد  هب  دز و  یم  دـنخبل  ناـنچمه  مالـسلا ، هیلع  ساـبع  و 
.دز یم  دنخبل  نانچمه  سابع  .دننک و  ییاشگ  هرگ  دیاب  هک  ییاه  تسد  هب  دنتفا ،

.دتفا یم  شا  یناراب  ياه  مشچ  رد  زور  کی  هک  تسا  یقافتا  شطع ، هک  دیمهف  دش ، رت  گرزب  هک  یمک 

هارمه مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  ياه  مخز  ياه  هیاس  رد  اه ، ناشن  اـه و  ماـن  یماـمت  زا  رت  گرزب  رت ؛ گرزب  دـش و  یم  گرزب 
ار شیوخ  رورپ  تفوطع  ياه  تسد  دنک و  عادو  شوغآ  رد  تسد  ات  دوب  هدنام  نامز  زونه  .مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  تبرغ 

.دزاس اهر  تارف  میسن  رد 

شپت و ترارح ، ناـمیا و  تأرج ، قشع و  زا  دوب  زیربـل  شبلق  .دوش  هتـشغآ  نامـسآ  هب  شناتـسد ، ضبن  اـت  دوب  هدـنام  ناـمز  زوـنه 
.دادن ار  نآ  هب  ندش  کیدزن  تأرج  شیوخ ، هب  یساره  چیه  نآ ، رد  هک  یبلق  تفوطع ؛ تبحم و  تعاجش ،

ناشن هحفـص  هب  اهریوصت  دـنروایب و  رطاخ  هب  اـهروصت  هک  هچ  نآ  زا  رت  گرزب  تسا ؛ هدـش  گرزب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  کـنیا ، و 
نآ زا  رت  گرزب  دنهد ؛

.دشاب شیاشامت  هب  رداق  خیرات ، هک  هچ  نآ  زا  رت  گرزب  دنا ؛ هدید  دنادینش و  اهرت  گرزب  هک  هچ 

.دش مالسلا  هیلع  نیسح  ییاهنت  راس  هیاس  مالسلا  هیلع  سابع  تماق  و 

ياهدنخبل تخادنا و  یم  ریز  هب  رس  .دیشیدنا  یمن  نتـشیوخ  هب  اه  بش  تفر و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شوغآ  لابقتـسا  هب  اهزور 
.دیچ یم  نیمز  زا  ار  ردارب 

.دندرک یم  وشتسش  شیاه  کشا  ناراب  ریز  اه  هتشرف  تسیرگ ، یم  یتقو 

ياه بش  توکس  رانک  رد  دوب و  هدش  گرزب  ردارب  هاگن  یبات  یب  رد  مالسلا ، هیلع  سابع  هک  دوب ؛ يربا  اوه  تسیرگ ، یمن  یتقو  و 
.غلاب ناتسلخن ،

مالـسلا هیلع  ساـبع  هاـگن  يادـنلب  زا  ار  يزارفرـس  دـنربب و  یپ  دوخ  راـتفر  یکچوـک  هب  اهرـس  اـت  دـش ، گرزب  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
.دنزومایب

.دندروآ نابز  هب  ار  نآ  اه  فارتعا  مامت  هک  دش  زادنا  یب  ینتفکش  هزات و  یمنرت  مالسلا ، هیلع  سابع 
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سابع ياه  تسد  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوب و  هدش  اقـس  مالـسلا ، هیلع  سابع  دوب ، هدش  لضفلاوبا  مالـسلا  هیلع  سابع 
.رتسگ رهم  دننابرهم و  مالسلا  هیلع  سابع  ياه  تسد  اشگ ؛ هرگ  دننزاس و  راک  مالسلا  هیلع 

.درادن ار  ناکدوک  یگنشت  ياشامت  ناوت  مالسلا ، هیلع  سابع  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

.دوش یم  هدیشک  مالسلا  هیلع  سابع  ياه  تسد  اب  هک  تسا  ییولبات  البرک ، هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  نیسح  دوش  یم  هدیرب  مالسلا ، هیلع  سابع  ياه  تسد  اب  هک  تسا  يا  هداج  البرک ، هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مالسلا هیلع  سابع  جاوم  هدنیازف و  هوکـش  لباقم  رد  یگداتـسیا  ناوت  ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  رجنخ ، تنایخ و  زج  هک  تسناد  یم 

.تسین

.یندنام دای  هب  نتفکش  نیرتراشرس  تسا و  خیرات  مسبت  نیرت  هزات  مالسلا  هیلع  سابع  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

دیجنگ یمن  دوخ  رد  سابع  تسناد و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

هب رس  باهتلا  قوش و  دز و  یم  جوم  نآ  رد  یبات  یب  يرارق و  یب  هک  یشوغآ  دوشگ ؛ یم  ار  ششوغآ  سابع  تسناد و  یم  نیـسح 
.دناشونب دشونب و  شلالز  ناتشگنارس  زا  تارف  ات  دز  همیخ  ریذپان ، يریس  یشطع  رد  دوشگ و  ار  ششوغآ  .جوا 

ییاضر نسح  / تسالبرک رد  مالسلا  هیلع  سابع  همه 

.دوب هتفکش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  راسخُر  ریذپان ، فصو  یفعش  روش و  .دندوب  تندمآ  رظتنم  همه  زور  نآ 

.دوب رکذ  ناراب  منرتم  یلع  نابل  دندوب ، هدمآ  صقر  هب  کیالم  هک  ناجیه  نآ  رد 

رد هناریحتم  زین  نامز  تندـمآ ، يارب  دوب ، تشهب  ناسورعون  ياـیور  زا  رت  نیریـش  هک  تاـظحل  نآ  رد  دـندوب  وت  ندـمآ  رظتنم  همه 
ینتـشاد تسود  روضح  نامهیم  ار  لد  مالـسلا ، هیلع  یلع  دندوب و  رظتنم  همه  .دمآ  دجو  هب  قوش  زا  نیمز  داتـسیا و  هناخ  لها  هاگن 

.دوب هدرک  قوشعم  ترضح  دای 

بنیز داد و  یم  شزاون  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هایس  ناوسیگ  میالم ، یمیسن 

زاب .دوب  هدرک  زِک  مالـسلا  هیلع  یلع  نیلگ  هناخ  هشوگ  رد  كدصاق ، .دیخرچ  یم  نینبلا  ما  درِگ  هناورپ ، نوچ  رارق ، یب  مالـسلااهیلع 
.درک سای  رطع  تسمرس  ار  هناخ  دروآ و  ناغمرا  هب  ار  ناشن  یب  ییوناب  هحیار  دیزو و  میسن 
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هیلع یلع  نامشچ  رد  .دیسر  یمن  شوگ  هب  زین  اه  كریس  ریس  يادص  یتح  دندوب و  هتفر  ورف  زیگنا  تهب  یتوکس  رد  نامز ، نیمز و 
.تفگ یم  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  نابل  دز و  یم  جوم  زبس  يراظتنا  مالسلا ،

.دش هتخاون  تقلخ  یقیسوم  نیرتابیز  تسکش و  ار  توکس  مجح  هیرگ ، يادص  دیصقر ، اوه  رد  كدصاق  دیزو ، داب  ناهگان 

.دیدنخ مالسلا  هیلع  نیسح  دیراب و  هراتس  دیبات ، هام  دمآ ، قشع  دمآ ، مالسلا  هیلع  سابع 

رب مالـسلا  هیلع  یلع  داد ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  دیچیپ و  رهم  دـیپس  ریرح  رد  دوب ، هدراهچ  بش  هام  نوچ  هک  ار  كدوک  ردام ،
هک دینــش  ار  يدرم  تـبرغ  يادـص  مالــسلا ، هـیلع  ساـبع  درک و  هـمزمز  شدـنزرف  شوـگ  رد  ار  یگدـنب  زاوآ  ناـمیا ، دـنلب  هراـنم 

...تسیرگ وا  و  دنک ؛ یم  ینیگنس  خیرات ، هدرگ  رب  شتیمولظم ،

قـشع يرادافو و  سرد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناتـسبدا  رد  مالـسلا ، هیلع  سابع  ات  دوب  وپاـکت  رد  هناتـسم ، یـشدرگ  رد  ناـمز ، نیمز و 
.دزومایب

درک زاورپ  نامسآ  یبآ  يوس  نآ  ات  ردپ ، یناراب  هاگن  اب  تفکش و  مالسلا  هیلع  یلع  رحس  هدیپس  رد  منبش  نوچ  مالـسلا ، هیلع  سابع 
.دوب تاجانم  مرگ  هرامه  دنوادخ ، یهانتیال  دوجو  اب  هدیدرون و  رد  ار  اه  نارک  یب  هک  دید  يدرم  وحم  ار  دوخ  و 

هناخ رد  ار  ییادیش  دنک و  وجتسج  اه  ناتسلخن  رانک  رد  دیاب  ار  قشع  هک  تخومآ  مالسلا  هیلع  یلع  بتکم  رد  مالـسلا ، هیلع  سابع 
.دنک هبرجت  رازراک  هنحص  رد  ار  قشع  ترارح  دبایب و  نامیتی 

.دش شراد  ثاریم  وا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  راگدنام  ثاریم  تعاجش ،

، دیوارت یم  مالسلا  هیلع  سابع  هاگن  هراوف  زا  هک  یقشع  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح »  » روش زا  راشرـس  شلد  مالـسلا ، هیلع  سابع  و  ... 
.دش یم  مگ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگن  رد 

! تسالبرک رد  مالسلا » هیلع  سابع   » همه

يریشهد اضر  دّمحم  / يداف

.دنداد تبقل  يداف »  » دندناوخ و تا  ییادف 

! مسا نیا  دوب  امّسُم  اب  هچ  مان و  نیا  دوب  ابیز  هچ 
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* * *

! دنراذگب اهنت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناگمه  راذگب 

! دریگب تخس  ادخ  ِیلو  رب  هنیدم  راذگب 

! دنیوگن خساپ  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ِیصو  ِمالس  راذگب 

! دشکب دنب  هب  ار  تلادع  ینیشن ، هناخ  راذگب 

ِمشچ زا  رود  مالـسلااهیلع ، ارهز  ِنادقف  رد  اباب  هلان  دزادنا و  هار  هب  کَلَم  ِکشا  زا  یلیـس  ردپ ، دوبن  رد  نامیتی ، ِيولگ  ِضُغب  راذگب 
.دنازرلب ار  شرع  ناکدوک ،

.َدبوِرب اه  لد  هناخ  زا  رابغ  ات  دیآ  یم  ...تسا  هار  رد  يا  همطاف 

.دیوشب اه  مشچ  زا  ار  تّما  يرهم  یب  ِمغ  ات  دیآ  یم 

.نیکست ار  اه  کشا  اوادُم و  ار  اهدرد  دشاب ، مهرم  ار  اه  مخز  ات  دیآ  یم 

هیلع نیـسُح  وریپ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مداخ ، ار  بنیز  ردارب ، ار  موثلک  ُما  ات  دروآ  دهاوخ  رـسپ  راهچ  ...تسا  هار  رد  يا  همطاف 
.دنشاب روای  ار  مالسلا 

.رسپ وکین  ار  راّرک  ردیح  تسا و  ردپ  ار  تفرعم  تلیضف و  هک  تسه  یکی  نایم ، نیا  رد  و  ... 

.دنز یمن  شیادص  الوم »  » زُج ...مالغ ؛ ار  نیسح  تسا و  رَورَس  ار  تداشر  هک  تسه  یکی 

یم اهیلع -  هّللا  مالس  همطاف -  ِنادنزرف  ِرَـس  ِدرِگ  شا  هقادنق  هک  تسه  یکی  نایم ، نیا  رد  ...رـسپ و  راهچ  تسا و  هار  رد  يا  همطاف 
؟ دیسر دهاوخ  ماجنا  هب  هنوگچ  تسا و  ینامیپ  هنوگچ  نیا  هک  دزاس  یم  ّریحتم  ار  تعیب »  » دخرچ و

.دنیبب ار  راک  تبقاع  ات  دنیشن  یم  راظتنا  هب  تعیب » »
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.رطخ تقو  هب  رگم  دراذگ ؛ یمن  ياپ  نینَسَح »  » زا رتولج  ساّبع ، وریگ  یم  تسد  رد  ار  تموکح  ِمامز  ردپ ،

یم سرد  دنک و  یم  هراظن  ار  ردپ  قرف  يدرگاش ، نوچ  مالـسلا  هیلع  ساّبع  دنام و  یم  شا  یهلا  نامیپ  ِرَـس  رب  شیوخ  قرف  اب  ردـپ 
.دزومآ

، مالـسلا هیلع  ساّبع  دـنک و  یم  شرافـس  ار  البرک  دراذـگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِتسد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ِتسد  ردـپ ،
.دنیبب ار  راک  تبقاع  ات  رظتنم ، نانچمه  تعیب »  » دنک و یم  نامیپ  نیا  ِياضما  ار  کشا 

.دبوک یم  لبط  یگنشت  دیآ و  یم  اروشاع 

.اّقس تسا و  رادملع  مالسلا  هیلع  ساّبع 

.دنراد شوخ  لد  وا  هب  دنخرچ و  یم  نینبلا  ُّما  همطاف  دنزرف  درگ  مالسلا ، هیلع  ارهز  همطاف  هیّرذ 

ِيور رد  ور  یگنـشت ، ناوراک  کی  تریغ و  سونایقا  کی  .دـنیبب  ار  راک  تبقاع  ات  تسا  رظتنم  تعیب »  » درذـگ و یم  تخـس  ناـمز ،
.باریس تارف ، بل  زا  مالسلا  هیلع  ساّبع  کشم  دوش و  یم  اه  نافوت  ریسا  نمشد  دیآ ؛ یم  شورخ  هب  سونایقا  ...دنا  مه 

رب یگنشت ، تیاهن  رد  هک  دزومآ  یم  دنک و  یم  نهپ  شیوخ  يدرگاش  ِطاسب  دنیب و  یم  مّلعم  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  تّورم ، مرش و 
.دشونن بآ  شنادنزرف  وا و  زا  شیپ  دریگن و  یشیپ  دوخ  يالوم 

.مالسلا هیلع  ساّبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  یلع  ِناتسد  دیآ و  یم  دای  هب  يا  هقادنق  ار  تعیب » »

اـشامت نارگن ، تعیب ،»  » دننز و یم  ریـشمش  اه  تسد  دش ؟ دـهاوخ  هچ  راک  تبقاع  هک  مگردرـس ، تسا و  بهتلم  مه  تعیب »  » رگید
رد ار  کشم  هزیوآ  اه ، نادند  دعب ، یمد  ...دنک  یم  اشامت  ناشیرپ ، تعیب ،»  » زاب دنز و  یم  ریشمش  تسد  دعب ، يا  هظحل  ...دنک  یم 

.درخ یم  ناج  هب  ار  ریت  ِدرَد  ینیگنس  مشچ ، دنشک و  یم  شوغآ 

.دوش یم  نوخ  هراّوف  ردپ ، نوچ  رسپ ، ِقرف  هک  دشک  یمن  یلوط  .دنادرگ  یم  رب  يور  تسین ؛ اشامت  بات  رگید  ار  تعیب » »

.دزیر یم  کشا  دباتش و  یم  نینبلا  ما  دنزرف  يوس  مالسلااهیلع  ارهز  دنزرف 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  تسد  رد  مالسلا  هیلع  ساّبع  تسد 

؟ ساّبع ناج  تساجک  یلو  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  نماد  رب  مالسلا  هیلع  ساّبع  رس 

* * *

! مسا نیا  دوب  اّمسم  اب  هچ  مان و  نیا  دوب  ابیز  هچ  .دنداد  بقل  يداف »  » دندناوخ و تا  ییادف 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / خیرات ردارب  نیرتراوتسا 

.روالد يا  هلیبق  زا  دیبایب  میارب  يرسمه  تفگ  هک  هاگ  نآ  دوب ؛ وت  راظتنا  رد  گرزب  يالوم 

.يدمآ یم  دیاب  هک  دیشک  یم  راظتنا  ار  وت  .درک  یم  بلط  دیشک و  یم  راظتنا  ار  وت  يرآ !
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؟ درک یم  راوتسا  ردارب ، مادک  تشپ  هب  تشپ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  وت ، یب  سپ 

رگشل نیرت  هتخوسرگج  نیرت و  هنشت  ياّقس  یسک  هچ  دشاب و  تسناوت  یم  ردارب  گرزب  رایسب  اّما  کچوک  هاپس  رادملع  یسک  هچ 
؟ خیرات

.مشاه ینب  هرجش  رد  دنک  دنلبرس  يرگید  راختفا  ات  يدمآ  یم  دیاب  وت 

تاهابم دنراد و  شوخ  لد  وت  هب  ات  دنا ، هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  هب  لد  هک  نانآ  خیرات  رد  دنک  عولط  يرگید  نشور  هطقن 
.ناگداز یلع  نامیا  تریغ و  تعاجش و  رب  دشاب  يدنس  وت  مان  دننک و 

رب یتسد  هک  هاگ  نآ  یتح  داتفین ؛ ورف  وت  ِتسد  زا  زگره  هک  ردارب  ینارون  قریب  زا  وت ، نیقی  ِيراوتسا  زا  دنیارـسب ؛ دنیوگب و  وت  زا  و 
.یتشادن ندب 

.يدیشک نادند  هب  هک  دنیوگب  يا  هدش  خاروس  کشم  زا  و 

.يا هدوب  ناگدنروآ  نامیا  تعاجش  هروطسا  هک  وت  زا  دنیوگب ؛ وت  زا  يرآ ! دنیوگب ، تا  هنوگ  راقفلاوذ  ریشمش  زا  و 

وت زا  رتـهب  سک  چـیه  کـش ، یب  هک  رت ، مارآ  دوش و  یم  مرگ  تروضح  هب  ناـنمؤم ، ریما  بلق  سپ  .يا  هدرک  طوـبه  اـم  رب  کـنیا 
.تسا هدرک  شیرادساپ  اه  لاس  دوخ ، مالسلا ، هیلع  یلع  هک  يریسم  یعقاو  رادساپ  و  دوب ، دهاوخن  نامیا  رادساپ 

مّسبتم و هک  دید  دهاوخ  ار  ادخ  گرزب  ِلوسر  کش  یب  دـنکفیب ، یهاگن  یـسک  نامـسآ ، هب  رگا  سپ  .يا  هدرک  طوبه  ام  رب  کنیا 
روالد ِّیـصو  يوس  هب  شابداش  نتفگ  يارب  ار  رامـش  یب  کئالم  یهورگ  تسا و  هداتـسیا  شیوخ  یتشهب  خاک  هزاورد  رب  راـشرس ،
هناور یمارگ  رـسمه  يوس  هب  کـیربت  ماـغیپ  درگن و  یم  ناـمداش  هک  مالـسلااهیلع  رهطا  يارهز  زین ، و  تسا ؛ هداتـسرف  ورف  شیوـخ 

لیـسگ وا  بتکم  يارب  يروالد  ظفاحم  دنوادخ ، هک  تشاد  دهاوخ  يرت  تحار  لایخ  سپ ، نیز  گرزب ، لوسر  يرآ ! .تسا  هدرک 
.تسا هتشاد 

.يا هدیسر  هار  زا  کنیا 

، ردپ نانوچ  هک  دبلط  یم  ار  وت  ِروالد  ناتسد  کنیا ، مه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  غیت  هتـسد  هک  راقفلاوذ ! فلخ  ثراو  يا  زیخرب ! ناه ،
یلع نوخ  .دیـشک  نوریب  ياج  زا  ار  ربیخ  نیگمهـس  هزاورد  تسد ، کی  هب  هک  ینامه  دـنزرف  وت  رخآ ، تریح ؛ ینیرفاـیب و  هساـمح 

.وت بلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ّتین  دراد و  نایرج  وت  ياه  گر  رد  مالسلا  هیلع 
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هک تکچوک  ناتسد  هب  ام ، يالوم  تردپ ، سپ  .يا  هدیسر  هار  زا  کنیا 

کشم و تارف و  ِناتـساد  کنیا  مه  زا  وا  .دهد  یمن  ناما  شا  هتفخ  ورف  ِضغب  دزادنا و  یم  یهاگن  یهد ، یم  ناشتکرح  هناموصعم 
.دنیب یم  بوخ  .دناد  یم  بوخ  ار  وت  هدیرب  ناتسد  ریت و 

يا تفوـطع ، قـشع و  ِبحاـص  يا  مشخ و  بحاـص  يا  ساـبع ! ناـه ، .يا  هدیـسر  شوـخ  هک  نک  تـسار  رمک  نـک ! تـسار  رمک 
! روالد يا ، هدیسر  شوخ  یکین ! هچره  ِگرزب  يا  تمارک ! لضف و  ِردپ  يا  لضفلاوبا !

نانمؤمریما غیت  شّرغ  ِراظتنا  رد  دـنز و  یم  سفن  سفن  وت  ِراو  هلزلز  ياه  ماگ  ِشطع  رد  نونکا  مه  زا  گرزب ، ياه  هساـمح  ِنادـیم 
.دُرب یم  رَس  دُنتدُنت ، ار  اه  هیناث  درامش و  یم  هظحل  دخرچ ، یم  وت  ناتسد  رد  هک  مالسلا ، هیلع 

بآ تسا و  هدـناشن  هشعر  هب  ار  نابایب  ِنت  نونکا  مه  زا  تفوک ، دـهاوخ  هسامح  یلو  هنتف  ِریوک  رب  کیدزن ، يزور  هک  وت  ِبسا  ِمُس 
.ینافوت رتزیخ و  جوم  ار  تارف 

! داب یمارگ  تمدق  يا ، هدیسر  شوخ  نیقی ! نامیا و  ِرولبت  تیاهن  يا  خیرات ! ردارب  نیرتراوتسا  يا  يا ، هدیسر  شوخ 

یمیرک دیمحلادبعدیس  ...وت / ناتسد 

! افو ّتنس  يا 

! بدا لالز  همشچ  يا 

! اروشاع يرتسکاخ  نافوت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  لحاس  ییایرد  سوناف  يا 

؛ ساملا همیخ  نابساپ  یسای و  نرتسن و  نابهگن 

اه کچیپ  نیگمهس  موجه  رد 

اه کسرتم  ِظیلغ  ِهِم  رد 

ص:92

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


، وت ناتسد  و 

، یقاقا هانپ  تشپ و 

! یقاس اه  همیخ  هب  يا 

وت ناتسد  و 

، اهرتوبک جئاوحلا » باب  »

! ردیح تعاجش  هفوکش  يا 

! ردام تواخس  افو و  رفولین 

: تسا يراج  تارف  دوپ  رات و  رد  وت  ياسر  زجر  زونه 

ینیِمَی اوُُمتْعَطَق  ْنِا  ِهَّللا  َو 

ینیِد ْنع  ادَّبَا  یِماحأ  یِّنِا 

: هک دوش  یم  لیئربج  ام  رب  هلاس  ره  وت ، تیصو  زونه ،

؟ دولآ لگ  تسا  تارف  بآ  ارچ  هک  یناد 

تسا نیسح  ناشطع  بل  لعل  هدنمرش 

! اقآ

! مرح روآ  بآ 

! بنیز لد  ریما  نیسح ! هانپ  تشپ و  اه ! همیخ  نابهگن 

وت تسد  يادف  متشگ  یم  شاک 

وت تسد  يازع  مدید  یمن  ات 

زونه اروشاع  رهظ  ياه  همیخ 

وت تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت 

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


اونین خرس  ياه  لگ  نمچ  کی 

وت تسد  ياپ  هب  ددرگ  یم  زبس 

دش مخز  ياه  هلال  زا  ینشلگ 

وت تسد  ياهتنا  ات  ادتبا 

دش سونایقا  دش  ایرد  دش ، دور 

وت تسد  يارجام  زا  يا  همشچ 

تفر سونایقا  يوس  نآ  دوش  یم 

(1) وت تسد  يادخان  اب  ادخ  ات 
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ینایچام یناما  رجاه  / تفرعم دنزرف 

هسامح و ناشکهک  ياهدیشروخ  رادید  بهتلم  شا  هنیـس  .دوش  یم  تیاده  قشع  ناتـسوب  هب  نانز ، هلهله  نایم  رد  تفرعم ، سورع 
؛ دـیوج یم  ار  ملاع  نانز  رورـس  هناخ  دـنک و  یم  زاورپ  قشع  نامـسآ  رد  شهاـگن  رتوبک  تسا ؛ مالـسلااهیلع ، ءارهز  همطاـف  قشع ،

.دنز یم  دنویپ  قشع  هسامح و  هنارک  یب  يایرد  هب  ار  شدوجو  راشبآ  ینیمز ، نایروح  يرازگتمدخ  راختفا 

لامآ هبعک  اجنیا  رخآ ، دشاب ؛ شدـیما  میب و  شتآ  رب  بآ  دـناوت  یمن  هنیدـم  نانز  هلهله  هک  تسا  يا  همهمه  شنوردـنا ، رد  اّما  ... 
.دنا شدرگ  رد  هن  اخ  نیا  درگ  هب  كالفا  دوش ، یمن  لخاد  نذا ، یب  لیئربج ، .تسا  نامسآ  نیمز و 

یم فاوط  شدرگ  هب  هک  تسا  ناگتـشرف  لاـب  رپ و  زاوآ  هب  ّمنرتم  دـنوادخ و  تینهت  مالـس و  هب  كربـتم  هناـخ ، نیا  مد ، هدـیپس  ره 
.تسا ناشمودق  كاخ  ندیسوب  هب  رختفم  نیمز ، .دننک 

كاخ لامج  رگ  هولج  ناشهار ، رابغ  درگ و 

كاپ نیمز  زا  دمد  یم  ناشفلز  میسن  هب  لگ 

تسا و هتشگ  ریهطت  ناشدوجو ، رهطم  سونایقا  هنارک  یب  مجح  رد  ایرد ، تسا و  هدیشک  دق  نادناخ ، نیا  تلزنم  عافترا  رد  نامـسآ 
سّدقم تحاس  نیا  نادنوادخ  مرک  ناوخ  راوخ  هریج  فرـش ، دـیاس و  یم  هاگرد  نیا  ناتـسآ  رب  تدارا  نیبج  هاگرحـس ، ره  قشع ،

.تسا

ار شیاپ  كاخ  دهن ، یم  كاخ  رب  بدا  یناشیپ  يربک ، بنیز  کچوک ، همطاف  تفرعم ، دیشروخ  سدقم  هاگرد  رب  تفرعم ، سورع 
«. موش یمن  لخاد  دهدن ، هزاجا  بنیز  ات   » .دبلط یم  لوخد  نذا  دزاس و  یم  مشچ  يایتوت 

قایتشا غاب  هناور  ردام ، قارف  ترسح  نیچرپ  تشپ  زا  بنیز  ياه  مدق  میسن  .تسوا  دوجو  ریسکا  تیب ، لها  هب  قشع  تسا ؛ نینبلا  ما 
.دوش یم  مالسلااهیلع ، همطاف  نادنزرف  هب  يرازگتمدخ 

.دروخ یم  هرگ  کچوک ، همطاف  لامج  دیشروخ  رد  يرادافو ، قشع و  رتوبک  هاگن  قفا 
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همطاف لامج  وحم  نینبلا ، ما  دروآ و  یم  دورف  میظعت  رـس  دیاشگ و  یم  لاب  رپ و  افو  نامـسآ  رد  دشک و  یم  هنابز  قشع  ياه  هرارش 
.دوش یم  هناخ  دراو  کئالم ، لاب  هب  لاب  مالسلااهیلع و  بنیز  تسد  رد  تسد  کچوک ،

یبآ لالز  زا  ار  شدوجو  هزوک  تخود و  یم  مشاه  ینب  هلیقع  تفرعم ، قشع و  دیشروخ  مشچ  رد  مشچ  ماش ، حبص و  ره  نینبلا ، ما 
يایرد نیا  زا  درک و  یم  وجتسج  مالـسلااهیلع ، بنیز  تفرعم  ملع و  لامج  هنییآ  رد  ار  دوخ  لامک  تخاس و  یم  رپ  افـص ، سونایقا 

.تشاد اهدیص  نارک ، یب 

هیلع نسح  دـنک ؛ یم  زاب  مشچ  ناهگان ، شراـنک ؛ رد  يدـیپس  هچراـپ  رد  مالـسلا  هیلع  ساـبع  هدـیمرآ و  رتسب  رد  نینبلا ، ما  نونکا ،
هم نانوچ  مرش ، دنا ؛ هتسشن  شرتسب  رانک  رد  دنیب  یم  ار  مالسلااهیلع  موثلک  ما  مالسلااهیلع و  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا و 

هطاحا ار  افو  قشع و  هوک  یظیلغ ،

لاـمج هبعک  درگ  هب  دـشک و  یم  شوغآ  رد  ار  دازوـن  دزیخ ، یم  رب  مشاـب ؟ هدـیمرآ  نم  تسا ، هتـسشن  بنیز  هک  اـج  نآ  دـنک ؛ یم 
دنک و یم  فاوط  و  مالـسلااهیلع ! همطاف  نادنزرف  يادف  مرـسپ ، مدوخ و  دیوگ ، یم  دنک و  یم  فاوط  مالـسلااهیلع ، همطاف  نادنزرف 

.وا اب  اوآ  مه  زین  ناگتشرف  دنک و  یم  فاوط 

.دزاس یم  نیگآرطع  ار  رارق  یب  ياه  لد  هبعک  ياوه  کئالم ، ياه  لاب  میسن  و 

هدرک و لغب  مغ  يوناز  يا  هشوگ  رد  مالسلا  هیلع  سابع  شرانک ، رد  مالـسلا  هیلع  نینـسح  هداتفا ، رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  کنآ ،
همطاف نادنزرف  هک  اج  نآ  دیـشون ، ریـش  تفرعم ، ناتـسپ  زا  هدـش و  هداز  قشع  نماد  زا  تسا ، تفرعم  دـنزرف  وا  .دراب  یم  مارآ  مارآ 

هیلع یلع  دیآ ، یم  ولج  دنز ؛ یم  ادـص  ار  سابع  مالـسلا ، هیلع  یلع  .دـنک  دوجو  زاربا  هک  دـسرن  ار  وا  دـنراد ، روضح  مالـسلااهیلع 
، شیالوم نذا  یب  زگره  هک  ددنب  یم  نامیپ  سابع ، دراذگ و  یم  مالسلا  هیلع  سابع  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسد  مالـسلا ،

.دشاب الو  ماج  شون  هعرج  تایح ، هنامیپ  رخآ  ات  دشونن و  بآ 

* * *

، تشپ هب  تشپ  اه ، هپت  دـبوشآ و  یم  ار  راظتنا  بلق  قایتشا ، مجح  دـهد و  یم  شزاون  ار  اه  ناج  ماـشم  قشع ، هلفاـق  يوب  کـنیا ، و 
رادبت نامـسآ  هاگن  مره  رد  ریوک ، بلق  دنیاپ و  یم  ار  هداج  ياهتنا  شیاه  مدق  ندیـشک  شوغآ  هب  يوزرآ  رد  دنـشک و  یم  كرس 

هسامح و نادرم  دیپس  هار  ریوک ، مشچ  رد  مشچ  نامـسآ ، تسا و  هتـشاذگ  نماد  رب  رـس  قشع ، ِرالاس  هلفاق  رادید  شطع  رد  تسا و 
.دیوج یم  تقیقح  دیشروخ  نامشچ  هنییآ  رد  ار  شتایح  دیشروخ ، .دنک  یم  لابند  ار  قشع 
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.دنامیپ یم  ار  اهتنا  یب  هار  هدیتفت ، ياه  نش  اب  سفن  مه  میسن و  اب  مدق  مه  زارفارس ، رورغ و  رپ  نادرم 

مدق ریز  ار  ناش  هدازآ  حور  دنراد و  یم  رب  ماگ  راقواب ، بیجن و  نابـسا ، دـپت و  یم  میظع  يا  هثداح  شیور  باهتلا  رد  نیمز ، ضبن 
.دنلاب یم  نآ  هب  دننک و  یم  ینابرق  مل  اع  ناگدازآ  نیرت  هدازآ  ياه 

نایروح نیرتابیز  زیزع  مسج  دیاین و  نارگ  كاپ ، ياه  حور  نیرت  فیطل  رب  هار  یتخـس  ات  دـنیامیپ  یم  هار  ریرح  یمرن  هب  نارتش ، و 
.ددرگن مومغم  ینیمز ،

، مالسلا هیلع  نیسح  هاگن  هرجنپ  زا  هتخود و  تماما  دیشروخ  هاگن  قفا  هب  مشچ  کئالم ، لاب  هب  لاب  مشاه ، ینب  هام  تفرعم ، دنزرف  و 
رـس رد  ناج  دزاس و  یم  رود  يا  هثداح  ره  هاگن  سرریت  زا  ار  شتیب  لـها  دـنک و  یم  هراـظن  ار  تّزع  اـب  تاـیح  تسرود  ياـه  قفا 

.تسا مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  يرازگتمدخ  فرش  شتزع ، جات  دهن و  یم  ناشمودق 

تسکش ناطیش  لد  تهاگن ، مره 

« تشگ تسم  تفرش ، قمع  بآ ز  »

رد وت  هآ  عافترا  زا  هدنمرش  کشم ؛ و  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  تیب  لها  هب  تنامـشچ  مسبت  نیرخآ  رد  وت  مرـش  مجح  زا  هدنمرـش  بآ ،
لگ رب  ار  وت  نیبج  هم  تروص  نوچ  تلامج ، هام  زا  هدنمرـش  كاخ ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تیب  لها  يارب  تیاـه  بل  منرت  نیرخآ 

.دید

اخا ای  ، » تیادص مایق  نیرخآ  رد  دیـشروخ  تماق  تسکـش  ودـید  لحاس  رب  ار  وت  ياه  تسد  نوچ  دیکـشخ ؛ شطع  ياه  همـشچ  و 
« كاخا كردا 

* * *

.تسالو رازغرم  رب  افو  میسن  دلوت  وت ، دلوت 

.تسا تقیقح  ناتسوب  رد  قشع  دلوت  تدلوت ،

.تسا دارم  هاگن  دیشروخ  رد  دیرم  ندش  بوذ  دلوت  تدلوت ،
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زابناج زور 

یمّرخ فطاع  / ...يور یم  هار  هک  ترادخرچ  یلدنص  اب 

يور دوش  یم  زونه  یـشک ، یم  سفن  زونه  یتسه ، زونه  میوگ  یم  دریگ ؛ یم  مارآ  ملد  يور ، یم  هار  هک  ترادـخرچ  یلدنـص  اـب 
.درک باسح  تیاهاپ 

اب تیاهاپ ، دننک و  یم  یعادت  ار  رادملع  هّصق  تیاه  تسد  دنک ، یم  شخپ  رّونم  تهاگن  يور ، یم  هار  هک  ترادخرچ  یلدنـص  اب 
.تسا رو  هطوغ  دنورا  شمارآ  رد  ام ، زا  یمین  دنیوگ : یم  یگشیمه ، تباجن  نامیپ 

.دنک فّرصت  تسناوت  یمن  زیچ  چیه  ار  تلد  دریگب ؛ ار  تیاهاپ  تسناوت  طقف  دنورا 

.دوش یم  لزان  ملد  رب  هیآ  رازه  رازه  هظحل ، ره  يور ، یم  هار  هک  ترادخرچ  یلدنص  اب 

! موش یم  کچوک  ردقچ  منک ؛ یم  رورم  ار  مدوخ  مامت  وت ، اب  نم 

! مدش یم  هراپ  هراپ  « 8 رجفلاو  » باهتلا رد  مدوب و  وت  زا  يا  هّکت  شاک 

! درک یم  خوسر  متا  ّرذ  دوپ  رات و  رد  البرک ، زیگنا  لد  رطع  ات  مدوب ، وت  زا  يا  هّکت  شاک 

...تدیهش ناردارب  هدنز  مّسجت  ...مدوب  وت  زا  يا  هّکت  شاک 

.دکچ یم  تنابز  زا  هظحل  ره  جورع ، نیتداهش  .دوش  یم  رضاح  تنیلاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  ره  .يوش  یم  دیهش  زور  ره  وت 

.منک یم  ساسحا  ار  نیمز  بلق  نابرض  يادص  يور ، یم  هار  هک  ترادخرچ  یلدنص  اب 
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.دنخرچ یم  ساّبع » ای   » زمر اب  تا  یلدنص  ياه  خرچ  هک  یتقو  دننک ؛ یم  هدجس  تیارب  اه  هداج  هک  يا ، هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

.دنک یم  عولط  تیاه  مشچ  قرشم  زا  زور  ره  دیشروخ ، هک  يا ، هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

.ینکارپ یم  ار  همقلع  رطع  زونه  نرق ، هدراهچ  زا  سپ  يور ، یم  اج  ره  هک  يا ، هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

يور دوش  یم  زونه  یـشک ، یم  سفن  زونه  یتسه ، زونه  میوگ  یم  .دریگ  یم  مارآ  ملد  يور ، یم  هار  هک  ترادـخرچ  یلدنـص  اـب 
.درک باسح  تیاهاپ 

هوزق اضر  یلع  / لّوا طخ  ياه  هچب 

(1) لّوا طخ  ياه  هچب 

ندیسا زا  یضوح  يوت  قشاع ، خرس  ِيایهام 

!؟ ندیشک یچ  هنود  یم  یک  هدرد ، ایرد  هی  نوشلد 

!؟ ندنوخ هنارت  ادص  یب  هراد ، يدرد  هچ  ینود  یم 

!؟ ندیشک سفن  شیتآ  وت  هراد ، يزوس  هچ  هنود  یم 

میتشگ وقشع  ِرهش  تفه  میدش و  ابس  دهده 

! ندیرب ایک  همولعم  میدرواین ، مک  سفن  ام 

هلیلد هک  هقشع  اج  نیا  هلیلخ ، شیتآ  هنیس 

! ندیرفآ یتشهب  هچ  قشاع ، يالد  نیا  نیبب 

اما هکاخ ، هب  نوشرس  مّود ، طخ  ياه  هچب 

ندیشک رس  ونومسآ  لوا ، طخ  ياه  هچب 

ندرکن مخ  ور  ارس  هک  مخرس  يالُگ  لوا  رکف 

ندیرب ونوشولگ  هک  نگ  یمن  یلو  نریم ، یم 

؟ نتفر هک  نی  ییانومه  اهنت  هتفگ  یک  اه  هلال 
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؟ نادیهش زا  رتمک  هگم  هتسکش ن ، رپ  هک  ییانیا 

ص:98

.70 صص 69 -  مالسلا ،» هیلع  قشع  - - » 1

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیسح یلعدیس  / يوش یم  دیهش  تبقاع 

تاه کشا  هیبش  وت 

يا هداس  فاص و 

یتسین دیهش  وت 

یلو

يا هداتسیا  تداهش  هلق  زارف  رب 

، ینک یم  هفرس 

دننک یم  تاعد  اه  هتشرف 

دننک یم  تادص  مهبر » دنع   » نادهاش

، اعد رگنس و  ياهزور  راگدای 

! رطخ هسامح و 

! رفس زا  هتسخ  راگدای 

مه وت 

خرس ياه  هلال  شیپ 

يوش یم  دیپس  ور 

! يوش یم  دیهش  تبقاع 
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نادنملاس یناهج  زور 

مادقا ینارماک  دمحم  / ...اما ما ، هدروخلاس  نم 

.متسین لولم  هدیسوپ و  هدوسرف و  اما  مدنملاس ، نم 

یناوخب ما  یناشیپ  اه و  تسد  ياه  كورچ  نیچ و  زا  یناوت  یم  ار  ملاسو  نس 

.ما هدروآ  اجک  زا  ار  طخ  همه  نیا  هک  سرپم  نم  زا 

بوخ وت  ار  ما  یناشیپ  طوطخ  .داد  هیدـه  منازرل  ياه  تسد  هب  تشون و  ما  یناشیپ  رب  هثداح  مادـک  ار  طـخ  نیلوا  هک  سرپم  نم  زا 
ییاهنت يور  هبور  هرجنپ  ندرک  زاب  هب  رداق  تنازرل  ياه  تسد  هک  یناوخب  یناوت  یم  هاـگ  نآ  طـقف  ار  طوطخ  نیب  اـما  یناوخ ، یم 

.تسین تا 

اب ار  قشع  یمرگ  تسا ، زونه  هک  زونه  ، دوجو نیا  اـب  تسا ؛ هتفرگ  نم  زا  ار  یناـمداش  هدولاـش  راـگزور ، خرچ  ما و  هدروخلاـس  نم 
.منک یم  ساسحا  شیوخ  دوجو  مامت 

اّما موش ، یم  شوماـخ  ...هک  مناد  یم  مناوخ و  یم  شیوخ  هدروـخ  كرَت  تارطاـخ  يـال  هبـال  زا  ار  نوـنج  یناوـج  ملقع و  ریپ  نم 
: هک اه  قافتا  مامت  زا  رت  هتساوخان  تسا  ینایرج  یگدنز  هک  میارگ ؛ یمن  يدرس  هب  زگره 

درک هراشا  یشومخ  هب  ارم  درخ  ریپ  »

« یگدنز راوید  هنخر  دنبب  ینعی 

، توکـس سیخ  ياه  هشوگ  رد  ار  منوزفازور  ییاهنت  منک و  یم  یلاخ  اه ، هرطاخ  رـس  رب  ار  شیوخ  ياه  ضغب  هک  تسا  ینامزرید 
.منک یم  يرپس  ندز  مدق  اب 
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یلاخ ياج  ات  دنـسر ، یم  هار  زا  هزات  هک  تسا  ییاه  هیرگ  نم ، حبـص  ره  ینـشاچ  دنا و  هتفرگ  نم  زا  ار  دـنخبل  هک  تسا  ینامزرید 
.دننک رپ  ارم  نادنزرف 

ات مناشوپ  یم  هدروخ  راگنز  ياه  هنییآ  اب  ار  شا  یلاخ  ياج  نم  دـنا و  هدـیدزد  نم  زا  ار  مّسبت  توارط و  معط  هک  تسا  یناـمزرید 
.مهن شوپرس  شیوخ  ییاهنت  هب 

.دنخبل تسا و  ّتبحم  ّتیمیمص ، تسا و  قشع  نم ، مربم  زاین  اهنت  اّما  ما ، هدروخلاس  نم 

؟ منز یم  هیکت  یشوخ ، لد  مادک  هب  هک  دیسرپ  دهاوخ  نم  زا  یسک  هچ  يریپ ؛ هناتسآ  رد  ما و  هدروخلاس  نم 

.تسین یهاگ  هیکت  چیه  شیوخ ، يراوتسا  زج  ارم  هک  منک  یم  هیکت  نآ  ياه  هکت  هکت  هب  اّما  تسا ، هتسکش  مبلق 

.تسا یندشن  ریپ  نم  رورغ  دینادب ، هک  متسیا  یم  شیوخ  ناوختسا  یکوپ  رب  اّما  تسین ، نداتسیا  ناوت  ار  میاپ  هچرگا 

ما هداتسیا  مدوخ  ناوناز  يور  نم 

ما هداتسیا  مدوخ  نامز  زا  رتالاب 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  دالیم 

هراشا

هبنش جنپ 

رهم 1382  10

نابعش 1424  5

oct. 2  . 2003

یمیرک دیمحلادبعدیس  / هداّجس رطع و  رجات 

نیا دیشخرد و  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  نب  یلع   » شنینزان دنزرف  ِناشخرد  هاگن  دادتما  رد  زمره ،»  » تخد هاشناهج ،»  » رظتنم ِنامـشچ 
، هچ دش ؛ نیدجاسلادیس »  » درک و هدجس  درک و  زامن  شیوخ ، زان  عولط  رد  مالسلا ، هیلع  نیـسح  لد  هدنخرف  توقای  هناد  دص  هحبس 

.دیباتن هسلخ  غاب  رد  وا  زا  رتاشوک  يرگ  هدجس 

؛ دش نیدباعلا » نیز   » و

هاگ نآ  درک ؛ یم  زامن  هداتـسیا ، دّـجهت  هب  تدابع  بارحم  رد  یبش  هک  دیـشخرد  یم  لالز  میدـق ، همـشچ  ناگدـنب  كراـت  رب  هچ ،
؛ دنک لفاغ  شزامن  زا  ار  ترضح  نآ  ات  تفرگ  دوخ  هب  میظع  يرام  تروص  دیلپ ، ناطیش 

! ددرگ نوبغم  ثیبخ ، نآ  سیلدت  هب  هداجس ، رطع و  رجات  نیا  هک  تاهیه  اما 

: دناوخ نینچ  ار  وا  هک  یفتاه  يادص  دش  هدینش  هدیدپ ، نیا  رد 

.نیدباعلا نیز  تنا  نیدباعلا ، نیز  تنا  نیدباعلا ، نیز  تنا 
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ینایچام یناما  رجاه  / لد بارحم  نیشن  هداجس 

.تیاه بل  رهُم  دوب و  تردام  رهم  هک  تفرگ  غارس  بآ  زا  دیاب  ار  وت 

يراهب تیاه ، مشچ  دمآ ، یم  زاورپ  هب  بآ  یلاوح  رد  تهاگن  رتوبک  هاگره  دمآ ، دورف  ناهج  ناج  رب  هک  میظع  هثداح  نآ  زا  دـعب 
درپس و یم  بآ  تسد  هب  تناگدید  راس  همـشچ  رد  ار  دوخ  تا ، هنـشت  ناج  دـناشفا و  یم  كاخ  رب  هفوکـش  نماد  نماد  دـش و  یم 

.دوبدهاوخ مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  هناخ  مه  دبا  ات  هک  بآ ، مرش  دش و  یم  باریس  تناج  شراب  رد  تلد ، ماک 

.تفرگ غارس  باتفآ  هاگن  تُهب  یخرس  زا  دیاب  ار  وت 

رد دیچیپ و  یم  دوخ  هب  نامدرمان ، یمرش  یب  زا  هک  دیشروخ  مرش  يدرک و  یم  زیهرپ  نابیاس  يزبسرس  زا  گرزب ، قافتا  نآ  زا  دعب 
یکالفا ياه  هظحل  هاگ  هسوب  یکاخ و  ياه  هدجـس  جورع  لمحم  هک  تفرگ  غارـس  كاخ  زا  دیاب  ار  وت  .تفر  یم  ورف  هودـنا  هیاس 

.دوب تا 

رب مشچ  هک  تفرگ  غارس  رد  مشچ  زا  راوید و  شوگ  زا  دیاب  ار  وت 

.دنتخاس یم  توارط  اب  تتایآ ، توالت  اب  ار  ناشناج  ماشم  دندوب و  هدرپس  تلامک  ياوآ  رب  شوگ  تلامج و  باتفآ 

هنامرش یب  توکس  زا  دیوگب و  نخس  یمظع ، تبیصم  نآ  رب  تا  يرابدرب  زا  دنک و  زاب  لد  هرفس  ات  تفرگ  غارس  ربص  زا  دیاب  ار  وت 
.دهد رس  هلان  ایح ، یب  مدرم 

هورع یگدازآ و  قشع و  باـتک  ناـمیا ، رتفد  ناـیمدآ ، یگدـنز  روشنم  وت و  ربص  هاـچ  هک  تفرگ  غارـس  تا  هفیحـص  زا  دـیاب  ار  وت 
.تسا نادنمزاین  يایند  نید و  ياقثولا 

! لد بارحم  نیشن  هداجس  يا 

هب ات  كاخ  زا  مینک و  یم  دوعـص  لد  نامـسآ  هب  تیاـعد ، نیتملا  لـبح  زا  مییوج و  یم  تا  هشیدـنا  راـس  همـشچ  رد  ار  دوخ  لـالز 
.میریگ یم  جوا  كالفا 

! شاب رگ  يرای  تیاهن  یب  هار  نیا  رد  ار  ام 
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ار وت 

تسج بآ  زا  دیاب 

گنس تسا و  گیر  مشچ  رد  هک  یمرش  و 

یکشا و 

.دوش يراج  دیشروخ  مشچزا  هک 

نیمز هاگن  خرس  تُهب  زا  و 

هیاس يزبس  زا  هک 

.ینک يرود 

تسج راوید  شوگ  زا  دیاب  ار  وت 

نآرق تایآ  رد  ار  دوخ  هک 

دهد توارط 

دش ایوج  ربص  زا  دیاب  ار  وت 

تیرابدرب ات  هک 

.دنک تئارق 

يداب تهزن  !/ دوب الب  یب  تا  یقرش  ياه  مشچ 

میدوب هدوشگ  مالسا ، نایرکشل  يور  هب  مالسلااهیلع  همطاف  مان  تمرح  هب  ار  ناملد  روشک  ياه  هزاورد  ام  ییایب ، وت  هک  نآ  زا  شیپ 
میدوب و هدرپس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  رطع  هب  ،د ل  دنک میلـست  هب  راداو  ار  نامهاگن  اهریـشمش ، قرب  هک  نآ  ياج  هب  و 

.دوب هدرک  ور  ریز و  ار  نامبلق  دیحوت ، شخرذآ 

یم يدنواشیوخ  تبارق و  ساسحا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یـسراف ، ناملـس  هناهب  هب  ام  ییایب ، وت  هک  نآ  زا  شیپ 
! تفای تیمسر  مشاه ، ینب  هلیبق  هب  ام  لاصتا  هریجنز  يدمآ ، هک  وت  اما  میتسناد ؛ یم  بستنم  یحو  نادناخ  هب  ار  دوخ  میدرک و 
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نآ اب  وت  هک  دنک ؛ راکنا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  اب  ام  يدنواشیوخ  ياعدا  تسناوت  یمن  یسک  رگید 

.يدوب ام  ياعّدم  رب  یقداص  هاوگ  تا ، یناریا  تباجن  یقرش و  ياه  مشچ 

جات یتقو  اما  دوب ؛ سراف  كاخ  یتنطلـس  رابرد  ياتکی  مناخ  هدازهاش  دورب ، ام  نیمزرـس  زا  مالـسلااهیلع  ونابرهـش  هک  نآ  زا  لبق  اـت 
يرسمه

هاش رتخد  رـس  رب  دندناورپ ، یم  لد  رد  ار  شقـشع  هدیدان ، نایناریا ، هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تشهب -  لها  ناناوج  دـیس 
رورغ تاـهابم و  رخف و  هیاـم  ور  نآ  زا  هکلب  دوبن ، ناـیناریا  تنطلـس  هب  وا  قلعت  رطاـخ  هب  رگید  ونابرهـش  راـختفا  دـش ، هداـهن  یناریا 
اهزرم مامت  ییوگ  دقع ، هبطخ  تئارق  اب  تفریذپ و  شیوخ  هناخ  سورع  ناونع  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـش  نایـسراف 

.دیناشک لدود  یگناخمه  هب  روشک ، ود  زا  ارام  یگیاسمه  دیدرون و  مه  رد  ار 

وت مالسلااهیلع  ونابرهـش  یتقو  دومن ! یم  صقان  نام  يداش  دوب و  مک  ناملد  هرفـس  رد  قشع ، فطل  زا  يزیچ  يدوب ، هدماین  وت  ات  اما 
ینارون و يا  هطقن  دیدرگ ؛ متخ  هطقن  کی  هب  برع ، سراف و  هداج  دش و  دلوتم  قرـش  ياه  هزاورد  زا  یماما  راگنا  دروآ ، ایند  هب  ار 

.مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  مسا  هب  ابیز 

زا درک ! ینازرا  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ردـیح  لسن  زا  يدـنزرف  ناشرتخد ، هک  درک  نامداش  ار  ناریا  نایعیـش ، همه  زا  شیب  تتدالو 
اب تفریذپ و  شیوخ  يزینک  هب  ار  ام  رتخد  هک  میرازگساپس  مالـسلااهیلع -  ارهز  همطاف  نایملاع -  يوناب  زا  ادخ ، هشیمه  ات  ور ، نیا 

! دز یلوبق  ياضما  رون ، یلاها  اب  ام  يدنواشیوخ  رب  یتّنم ، نینچ 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنشراهچ

رهم 1382  16

نابعش 1424  11

oct. 8  . 2003

يدمحا ناخدوواد  / ایرد هداوناخ  زا 

.درد ررکم  ياه  هماجه  رد  تسا ، رهم  هنادواج  رارکت  تمان ،

.ندش رپرپ  ...توکس و  ...ییابیز  دنام ؛ یم  لگ  هب  تمان 

.دوش یم  دایرف  شیاه  یسک  یب  ماحدزا  رد  هک  یتقو  دناشن ، یم  لُگ  هب  ار  ردپ  هنیس  هک  یناصقر  رورس  دنام ؛ یم  يداش  هب  تمان 

.یسک یب  ...و  ریت  هزین و  موجه  نایم  رد  یتح  یلع ! دنام ، یم  ینامداش  هب  تمان 

هب دـهاوخ  یم  ردـپ  هک  یتقو  دوش ، یم  0ص ) دمحم مرگ  شوغآ  گـنتلد  ردـپ ، هک  یتقو  گرزب ؛ ردـپ  هب  .رواـی و  هب  ردارب و  هب  و 
کی مارآ ؛ یگرزب  کـی  تسا ؛ گرزب  تماـن  .دربب  هاـنپ  مدرم  هدـش  گنـس  ناـهذا  رد  هدـش  شومارف  يا  هرهچ  توکـس  شمارآ و 

«! ربکا ، » تسا گرزب  تمان  ...تفای  تنامشچ  يایرد  یلالز  رد  دوش  یم  ار  لحاس  هک  اهتنا  یب  یگرزب 

ص:106

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  تدـنلب  مان  ناگنـشت ، يالوم  ینک و  یم  بلط  بآ  ردـپ ، هدیکـشخ  نابل  زا  هک  یتقو  تسرد  ...دـسر ؛  یم  یگنـشت  هب  تماـن 
نآ يوش و  یم  رتسکاخ  يزوس ، یم  يوش  یم  دنواشیوخ  یگنـشت ، اب  هک  تساج  نآ  زا  دـسیون و  یم  خرـس  ناگنـشت ، لوا  هحفص 

.ینک یم  کح  ار  یگنادواج  خیرات ، رد  هاگ ،

هداوناخ زا  ...تسا ، یلالز  کیدزن  دنواشیوخ  هک  یسک  یگنشت ؟ زا  دعب  هژاو  ود  دیآ ؛ یم  بآ  زا  سپ  هشیمه  تمان  ارچ  مناد  یمن 
!؟ ارچ یگنشت  ارچ ؟ دسر  یم  رثوک  هب  هک  یسک  ایرد ،

رت هنـشت  یتح  ومع ، ِریـشمش  مطالتم  تریغ  زا  رت  هنـشت  یتح  همیخ ، رد  هدیچیپ  ياه  هیرگ  زا  رت  هنـشت  یتح  تسا ؛ هنـشت  مه  ردـپ  و 
.وت ...زا 

هللا یلـص  دمحم  تّدـج ، تسد  زا  یتسه ، قولخم  نیرتابیز  تسد  زا  مه  نآ  تندـش ؛ باریـس  تسا  کیدزن  هچ  و  مرـسپ ! ورب  ورب ،
! مرسپ ورب  ملسو ! هلآ  هیلع و 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع الیل  ياه  بش  باتهم 

یباتهم نامـسآ  هراتـس ، تفج  کی  هاگن  قرب  دـش و  رود  مه  زا  هراو  کلپ  ياهربا  دومن ، خر  شفلز  ِبش  لد  زا  شنیبج  هام  لـاله 
! تفاکش ار  شراسخر 

! دوب مالسلااهیلع  الیل  ياه  مشچ  هاگن  باق  رد  مشاه  ینب  دازهش  لیامش  زا  ریوصت  نیتسخن  نیا 

نآ زا  هن  دوب ؛ هدوبر  وا  ناگدـید  زا  ار  باوخ  دوب ، هدرک  زاب  ـالیل  هاـگن  اـهتنا  یب  هداـج  يور  هب  ار  شیاـه  مشچ  هرجنپ  هک  یتقو  زا 
! دناشن یم  منبش  هب  ار  وا  نابل  لگ ، هریش  ياه  هعرج  ای  داد و  یم  ناکت  ار  شیاه  یبات  یب  هراوهگ  دیاب  یتسد  هک  تهج 

ناکت وا  ناتسد  هراوهگ  رد  هچ  نآ  اما  تخانش ، یم  ینابرهم  كولـس  تسناد و  یم  يردام  مسر  هار و  يرگید ، نز  ره  لثم  زین  الیل 
.دبلطب شیوخ  ندش  گرزب  ياپ  هب  ار  ردام  يوم  يدیپس  هک  دوبن  كدوک  کی  دروخ ، یم 

! دوب گرزب  کنیا  مه  زا  وا 
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مه زا  هک  راگنا  دنتـسشن ! یم  اشامت  هب  وا  نامـشچ  قرب  رد  ار  باُرتوب  تریغ  دـندرک و  یم  باـطخ  يو  رب  هک  یمظعا  مسا  دـننامه 
! دوشگ یم  ار  البرک  ياه  هزاورد  شهاگن ، راقفلاوذ  اب  نونکا 

مرکا لوسر  ترـضح  دوجو  هخـسن  طوطخ  رارکت  دـناشن ، یم  تکوش  یگرزب و  تخت  رب  ار  الیل  كدوک  هک  یتوربج  لالج و  نآ 
هیلع هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  ناج  باتک  زا  يا  هگرب  ییوگ  .دوب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  یتسه  هحفص  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زج دـناوخ ، یمن  يزیچ  دـنکفا و  یمن  رظن  نآ  رد  وا  دوب و  هتفرگ  رارق  لُسُر  متاخ  زا  هدـنام  رود  يالیل  مشچ  شیپ  رد  ملـسو  هلآ  و 
! دوب بستنم  هّللا  نیما  هب  هچ  نآ 

نآ زا  رترب  یتبهوم  هچ  و  دوب ! هدش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یکدوک  هیاد  هکلب  دوبن ، شیوخ  كدوک  ردام  رگید  الیل 
! قشع يدیپسور  هار  رد  دوش  دیپسوم  ینز  هک 

!؟ دش دهاوخ  البرک  ياه  هنحص  روالد  الیل ، هراو  لوسر  كدوک  هک  تشذگ  دهاوخن  يزیچ  هک  نآ  هن  رگم 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تسوت دلوت  زور  زورره 

.دنا هدید  لاح  هبات  هک  یناباهش  ِیمامت  ِمسر  هب  دنک  یم  طوبه  دوش و  یم  هداز  نشور ، هراتس  نیرت  تسدرود  زا  يا  هّکت 

.دریگ یم  شتآ  مرتفد  دکچ و  یم  ورف  ما  هتخوس  ِملق  زا  غیرد  ِکشا  سپ 

شیوخ رد  لاح  هب  ات  نیمز ، ياه  همان  هرجش  هک  يرابت  نیرترهّطم  زا  نشور ، يا  هلالس  زا  يرگید  درم  يا ؛ هدیـسر  هار  زا  وت  کنیا 
هب

.دنا هتسشن  هبرجت 

ناـبرهمان كاـپان و  نینچ  نیا  یناـهج  نینوخ  هجنپ  ریـسا  هک  وت  نوچ  یتمظع  زا  فیح  وت ! زا  فیح  اـّما  درم ! روـالد  يدـمآ  شوخ 
! دوش

ریشمش هتسد  کنیا  مه  زا  تدنمتردق ، ناتسد  هک  ییوگ  اّما  يا ، هدیـسر  هزات  يدازون  هچرگا  منک ، یم  هک  تهاگن  يا و  هدش  هداز 
! دنسانش یم  بوخ  ار 
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نادـنچ هن  يا  هدـیتفت  رهظ  رد  هنیـس ، نیا  رخآ ، هک  دـنازرل  یم  ار  منت  مامت  کیرات ، يا  هّصغ  مزود ، یم  مشچ  هک  وت  رتسب  هنیـس  هب 
تسد زا  هک  اهریت  نیرت  كاندرد  يارب  دش  دهاوخ  يدورف  ناکم  رود ،

.دش دنهاوخ  باترپ  نارادنامک  نیرت  یقش 

ناـنچ ـالاح ، زا  تفیرظ  ياـه  بل  تسادـیپ و  وت  موـصعم  کـچوک و  نامـشچ  رد  هزین ، ریت و  گنـس و  زیرکی  شراـب  زا  يریوـصت 
! دوعوم نابایب  يارب  ینک  یم  ینیرمت  هبرجت و  ییوگ  دنکشخ ، كانشطع و 

؛ تسین زیگنا  تریح  نادنچ  دنچره  دننز ، یم  دایرف  ار  بیرغ  یتشونرس  وت ، نتسیز  زاغآ  نیمه  زا  تدنلب ، نشور و  یناشیپ  طوطخ 
.تخادرپ ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  یفازگ  تمیق  تمظع ، یگرزب و  ییوـگ  .دـنا  هتـسیز  نینچ  هشیمه  خـیرات ، گرزب  نادرم  رخآ ، هـک 

 ّ دج هب  ینیرت  هیبش  هک  وت  رب  تفرگ ؛ دنهاوخ  ندیراب  هنایـشحو  وت ، رب  يزور  هک  دنا  نامه  ملظ ، شطع و  غاد و  رجنخ ، ریت و  يرآ !
.تسا هدوب  ناینامسآ  یمامت  متخ  هک  يربمغیپ  هب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ِترضح  شیوخ ، ِگرزب 

؟ ددرگن بوذ  هظحل  کی  هب  مرش ، زا  دنیشنب و  ورف  وت  ِلاس  هزات  ِرکیپ  رب  هک  دوب  دهاوخ  یغیت  مادک  ایآ 

ِتلجخ ِترارح  زاو  دـنک  زاورپ  ریت  نآ  یلو  دـشاب ، هتفرگ  هناشن  ار  وت  هرهچ  هک  ینامک  زا  دوش  باترپ  هک  دوبدـهاوخ  يریت  مادـک 
!؟ دوشن رتسکاخ  دریگن و  شتآ  هار  رد  شیوخ ،

ناوج نیرترهطم  رکیپ  زا  رس  دروخ و  یم  بات  چیپ و  دخرچ و  یم  هزره ، یتسد  رد  هک  هاگ  نآ  دروایب ، بات  هک  تسا  رجنخ  مادک 
ِراسخاش رب  هک  يراهب  يا ، هفوکش  نانوچ  دنلبرس ، زبسرس و  يرآ ! دوش ؛ یم  هداز  کنیا  مشاه  ینب  ِناوج  دنک ... !؟ یم  ادج  خیرات 

هدیچ مرجال  دفکـش ، یم  هک  هاگ  نآ  يا  هفوکـش  ره  هک  سوسفا ، غیرد و  نارازه  اّما  .دیور و  یم  كانبات  نیمز ، تخرد  نیرتدـنلب 
! دنتسین یلگ  چیه  ِینکارپرطع  توارط و  يراگدنام و  ناهاوخ  زگره  هک  یناتسد  اب  دشدهاوخ 

! دتفا ورف  راسخاش  زا  شیوخ ، ییابیز  ییافوکش و  جوا  رد  اه ، لگ  نیرتزارفارس  هک  غیرد 

غاد دولآ  کشا  منامـشچ ، هچرگا  ریذـپب ؛ ار  ما  ینامداش  راهظا  کیربت و  يا ! هدـمآ  دـیدپ  افوکـش  هنوگ  نیا  هک  يا  هچنغ  يا  ناه 
.داتفا دهاوخ  قافتا  يدوز  هب  هک  تسا  يا  هثداح 

نیا مهم  دـنک ؟ یم  قرف  هچ  اّما  تسا ؛ هدرک  تیاور  وت  زا  خـیرات  هک  تسا  يا  هّصق  نیا  تفر ؛ یهاوخ  رت  کـین  يا و  هدـمآ  کـین 
.دوش یم  رارکت  ناهاوخ  لگ  ناگدنروآ و  نامیا  ِتسرپرطع  ماشم  رد  هنادواج  اه ، لگ  نیرتابیز  هرطاخ  هراومه  هک  تسا 
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؟ درب دای  زا  هک  دوش  یم  رگم  ار  خرس  هشیمه  ياه  لگ 

ياـبیز دـّلوت  زور  زور ، ره  يوش و  یم  هداز  مریقح ، دـنچره  ِنهذ  رد  هظحل  ره  هک  تساـه  لاـس  ما ، هتـسناد  ار  وت  هک  ناـمز  نآ  زا 
.تسوت هناگی 

نیرتزبسرس یعادت  دوش ، یم  هدیرفآ  یناتسلگ  هک  راهب ، ره  رد  سپ 

.دش هداز  يزور  خیرات ، ناتسلگ  نیرترّطعم  نیرت و  میظع  رد  هک  تسا  یلگ 

تارطاخ هب  لد  اهنت  يا ، هدـنزادگ  نارجه  رد  دـیاب  دـعب ، راهب  ات  دزیخ و  یم  رب  اه  لگ  جارات  هب  لاـسره ، هک  یناتـسمز  زا  درد  اـّما 
! دیچیپ یم  زیربل ، ِرطاخ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  هاگ ، زا  ره  هک  يرطع  هب  تخاس و  شوخ 

.دنام یهاوخ  هشیمه  يا و  هدوب  هشیمه  یتسه ، هشیمه  کش  یب  وت  يرآ !

! یمارگ تمدق  درم ! روالد 

ص:110

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

هراشا

دوعوم نیرخآ  دالیم  همان  هژیو 

( جع ) نامزلا بحاص  ترضح 

يدهم  » زا مد  رمع ، کی  تسین  يزورما  تسود ، هب  ام  تفلا  نیا  میدز  دوبعم  ترـضح  یگدـنب  زا  میدز  دوصقم  ِرد  رب  رگا  هقلح  ام 
میدز دوعوم »
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ینوطالقس میرم  / تسا سگرن  لگ  زور  ادرف 

ینوطالقس میرم  / تسا سگرن  لگ  زور  ادرف 

دیآ یم  هک  ییادرف  هب  مراد  نامیا 

زبس يادرف 

لگ زا  نشور  يادرف 

هدیپس رسارس  يادرف 

زیخ ناراب  يادرف 

اه يدیماان  همه  مغر  یلع 

اه یتلادع  یب  همه  مغر  یلع 

اه یتوافت  یب  همه  مغر  یلع 

اهریجنز

اه هنایزات 

اه هجنکش 

تسا سگرن  لگ  زور  هک  ییادرف  هب 

تسا هنوپ  ناراب و  یناهج  زور 

تسا ینابرهم  یناهج  زور 

ایقاقا یناهج  زور 
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تسا تلادع  یناهج  زور 

اه جنر  همه  دوجو  اب 

اه يدارمان 

اه تبیصم 

گنس ینهآ و  ياه  مدآ  رامش  یب  نیا  دوجو  اب 

نیغورد ياه  جرب  همه  نیا  دوجو  اب 

هدزراعش ياهراوید  همه  نیا 

نماان ياهزرم  همه  نیا 

امن ناسنا  ياه  مدآ  همه  نیا 

تسا تاولص  شراب  زور  هک  ییادرف  هب  مراد  نامیا 

تسا نیعتسن » كایا  دبعن و  كایا   » زیرکی شراب  زور 

تسا هانگ  يراسمرش  زور 

تسا تقیقح  يراکشآ  زور 

تسا راظتنا  تمایق  زور 

حیرص مالس  نیرتابیز  يا 

! زیگنا تفگش  هاگن  نیرتابیز 

تندمآ اه ، هظحل  زورما ، زا 

دنیوگ یم  شابداش  ار 

نیدرورف قشاع  ياه  هدنرپ  مامت  رب  و 

دننز یم  دنخبل 
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ار وت  ياه  مدق  زاوآ  زورما ، زا 

دنا هداتسیا  شوگ  هب  اه  هقیقد  مامت 

تسا هدنامن  اشامت  هب  يزیچ 
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نادرگباتفآ ياه  لگ  عولط  زور  ادرف ،

تشهب يدرا  ناراب  لوزن  زور 

تسا يداش  يریگارف  زور 

دزاب یمن  گنر  ناماه  هنیدآ  زگره 

دنوش یمن  میتی  ناماه  هچوک  زگره 

تسین رادیاپان  نامراهب  زگره 

دوش یمن  یلاخ  ناماه  تسد  زگره 

؛ دنریم یمن  ناماهدنخبل 

ینکارپب نامناج  شوگ  رد  ار  تیادص  نآ ، کی  وت  رگا 

ام رب  تیاه  مشچ  دنک  عولط  رگا 

ار تدنخبل  هفوکش  یشاپب  نیمز  رب  رگا 

دنا هداتسیا  شوگ  هب  ار  تیاه  مدق  زاوآ 

نآ هب  يا  هداد  هیکت  هک  ییاهراوید  مامت 

دندیزو ار  تنهاریپ  رطع  هک  ییاه  هرجنپ  مامت 

میا هتسب  تماق  ار  تروهظ  زامن 

(1) نیِعَتْسَن َكاَّیِإ  ُُدبْعَن و  َكاَّیِإ 

مینز یم  ادص  ار  وت 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

ینیمز يا  هرقن  يادرف  هک  ار  وت 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 
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تسا فرگش  تندمآ  هک  ار  وت 
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.دناوخ ارف  دیحوت  هب  ار  همه  ات  دیآ  یم  تسادخ و  ّیلو  هک  جعنامز  ماما  زامن  هب  تسا  هراشا  - - 1
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نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

تسابیز تدنخبل  هک  ار  وت 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

دنا هتفرگ  ار  تا  هناهب  اه ، هعمج  هک  ار  وت 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

تسوت هاگن  هناهب  باتفآ ، هک  ار  وت 

...

هدنشک نامگ  یب  ياه  ضغب  نیا  زور ، مادک  ات 

قیمع نامگ  یب  ياه  مخز  نیا 

ار كانزوس  نامگ  یب  ياه  هیرگ  نیا 

میشاب روبص 

نامرادید یتعکر  ود  زامن  رد 

ار نامیاه  مخز  هناراوگوس  زور ، مادک  ات 

مینک یجه 

باتفآ دنزرف  يا 

هدیپس زا  رت  هدیپس  يا 

! نشور زا  رت  نشور  يا 

زیئاپ زیرکی  یلاوح  نیا  رد 

کیرات زیرکی  یبیشارس  نیا  رد 

تشحو زیرکی  قیمع  نیا  رد 
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ریگلد نامگ  یب  راگزور  نیا  رد 

ییایب ات  دفکش ، یمن  يا  هچوک  چیه  رد  دنخبل  هک 

ییایب ات  دنا ، هرداصم  ضرعم  رد  ناتخرد  هک 

ییایب ات  تسا ، ندش  میقع  ضرعم  رد  ناراب  هک 

ییایب ات  تسا ، یناریو  ضرعم  رد  نیمز  و 
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! هآ

هایس نیا  زا 

کیرات نیا 

موهوم یگشیمه  سرت  نیا 

نادرگرس نیمز  نیا 

لیوط ياه  فصو  نیا  زا  هآ !

هدرشف ياه  سوبوتا 

غیرد یب  ياه  هقیقد 

دنلب زونه  ات  ياه  جرب  نیا 

روآ شدنچ  زونه  ات  ياه  ناهد  نیا 

راب گرم  زونه  ات  ياهراوید  نیا 

نارگن زونه  ات  ياه  مشچ  نیا 

تباجا یب  ياه  تاجانم  نیا  زا  هآ !

وت یب  ياهزور  نیا  ياوه 

تسا نیگنس  هدرم و 

تسا رورغم  اورپ و  یب 

تسا مطالتم  محر و  یب 

سوناف یب  درس و  ياه  هقیقد  نیا  زا  غیرد !

روآ نزح  ياه  هشیمه  نیا  زا  غیرد !

میدرک تندمآ  رذن  ار  هبنشراهچ  لهچ 
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میا هدمآ  هدایپ  نارکمج  ات  ار  هعمج  لهچ 

تیاه مشچ  یناوخ  ترایز  ات 
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تیاه بل  یناوخ  هبدن  ات 

میتشگرب دیماان  میدمآ و 

میدیدن ار  وت  میدمآ و 

اّما

نیمز دش  نشور  يدمآ و  وت 

تفرگ ناراب  يدمآ و  وت 

...و يدمآ  وت 

میدنام کیرات  ام 

...توافت یب  نانچمه  ساپسان ، نانچمه  روک ، نانچمه 

دنا هدمآ  نیمز  هب  ياه  هراتس 

دنتسب نیذآ  هفوکش  زا  ناتخرد 

اه هچوک 

تسا تیمیمص  ياه  هچوک 

تسا ینابرهم  ياه  هچوک 

تشهبیدرا تسدکی  ياه  هچوک 

دنا هتفرگ  هرجنپ  يوب  اه ؛ مشچ 

نشور زاب و 

يراج زبس و 

دنا هتخابلد  اهنابایخ 

تسا ناراب  راشتنا  زور 

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا رون  راشتنا  زور 

تساه ینادعمش  لصف 

تسدنخبل عولط  لصف 

تمیدقت تاولص  هخاش  رازه 
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تمیدقت مالس  هخاش  رازه 

تمیدقت سگرن  لگ  هخاش  رازه 

! زبس تحارص  يا 

! هفقو یب  ِینشور  يا 

! نشور سگرن  مشچ 

! نشور اه  هراتس  مامت  مشچ 

! نشور اه  هتسدلگ  مامت  مشچ 

! نشور نیمز  لد 

وب بش  تفرگ و  ناراب  يدیسر و  وت  و 

راهب دش و  هدیپس  يدیسر و  وت  و 

اه مشچ  دنتفکش و  اه  لگ  يدیسر و  وت  و 

نیمز هتفرگ  بش  نت  رب  يدیمد  حبص ؛ نانوچ  وت  و 

!! ناراب رون  تمدقم 

یسوط اروح   .../ رب مالس 

(1)  ... رب مالس 

! نابعش همین  دولوم  رب  مالس 

! نامز نیمز و  تبحم  رب  مالس 

! ناحلاص ناکاپ و  هاگ  هدجس  ناگتشرف و  هاگ  هلبق  رب  مالس 

رما شیاشگ  راظتنا  دنک و  یم  يرامش  هظحل  شروهظ  يارب  دوخ ، هک  ّتیرشب ، ّرطضم  یجان  شنیرفآ و  نیشن  همیخ  هاشداپ  رب  مالس 
! رظتنم رظان  رب  مالس  دشک ! یم  ار  یهلا 
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! رضاح هشیمه  تیاغ  رب  مالس 
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! تقلخ نیشن  هدرپ  هام  رب  مالس  یهلا ! نکش  بش  دیشروخ  رب  مالس 

هنامولظم رادتقا  مالسلا و  هیلع  نسح  خلت  ربص  مالسلا ، هیلع  ردیح  راقفلاوذ  ثراو  رب  مالس  مالسلااهیلع ! ارهز  درگنابایب  روپ  رب  مالس 
! تانئاک روتسم  رهوگ  رب  مالس  مالسلا ! هیلع  نیسح 

، نامولظم یهاوخداد  یـسرداد  يارب  هک  قح ،» هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش   » رب مالـس  مالـسلااهیلع ! همطاف  نیـشن  هناخ  رواگنج  رب  مالس 
ریسا اه  ناسنا  تلفغ  هایس  نامسآ  جنک  رد  هک  هدراهچ ،» بش  هام   » رب مالس  ملاع !» روهشم  لداع   » رب مالـس  دنک ! یم  يرامـش  هظحل 

شخب تزع   » رب مالـس  تسا ! هدرک  ربص  صلخم ، رای  هدزیـس  دصیـس و  كرادـت  يارب  نرق  هدراـهچ  هک  یهدـنامرف  رب  مالـس  .تسا 
«! نانمشد هدننکراوخ  ناتسود و 

«! ناصلخم تفارش  هدنروآدای  هب  ناگتشذگ و  راگدای   » رب مالس 

يراـهب یتشهب و  يراـهب  همجرت  يارب  ار  راـگزور  هدز  نازخ  ياـه  لـصف  تسا ، یناـیلاس  هک  ناـمز » یمرخ  مدرم و  راـهب   » رب مـالس 
! تسا هتسشن  يروبص  هب  یگشیمه ،

«! ملظ لها  قرف  هدنفاکش  تردق و  ریشمش  بحاص   » رب مالس 

هک يرظتنم   » رب مالـس  تسا ! تخـس  زین  ناتـسود  يارب  شنتفریذـپ  اّما  دوب ، یتسار  رایعم  هک  یقح  دـیدج ؛» قح  هدـنروآ   » رب مـالس 
يرـشب توخن  ربکت و  نیگمهـس  ياه  هزرل  زا  و  دـهد » رد  نت  شروضح  شمارآ  هب  ات  دـشک  یم  ار  شروهظ  راظتنا  ناـمز ، نیمز و 

.دبای تاجن 

.دشک یم  شود  هب  تسا  لاس  نایلاس  ار  وا  يرای  راظتنا  نمشد ، تسود و  ییافو  یب  رذگرد  مالسا ، هک  ادخ » نید  تجح   » رب مالس 

خرچ دـنهد و  هویم  یمرخ  يزبس و  هب  ناتخرد  دنـشخردب و  ناگراتـس  هک  ینامز  ات  ناینیمز ، ناینامـسآ و  همه  نابز  زا   » وت رب  مالس 
«. دخرچب راگزور 

گنت هب  گرزب  ياه  يراتفرگ  زا  ناماهلد  ! » نامزلا بحاص  ای  تیرشب ! شخب  تاجن  يا  تباجن ! یکاپ و  دنزرف  يا  ادخ ! تجح  يا 
.دومن غیرد  ام  زا  ار  تمحر  زین  نامسآ  دش و  گنت  يروانهپ ، همه  اب  نیمز ، دمآ و 

یشیاشگ تسرف و  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  .تسوت  يوس  هب  زین  نایکاش  ياوجن  وت و  هب  یناسآ  یتخس و  رد  نامدامتعا  اراگدرورپ !
سر نامدایرفب  نیا ! زا  رت  عیرس  هکلب  اه و  مشچ  ندوشگ  ای  مه  رب  اه  کلپ  نداهن  زا  رت  عیرس  یشیاشگ  امرف ؛ نامیالوم  جرف  رما  رد 

!« نیثیغتسملا ثایغ  ای  سردایرف ! يا 
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یمیرک دیمحلادبع  دیس  / اّرماس ياه  هیناث 

لاس مّظعملا ، نابعش  مهدزناپ  هعمج  حبص  دش ؛ روعش  روش و  زا  زیربل  تخرس  هچنغ  عولط  هب  یتیگ ، یتفکـش و  هک  دوب  هعمج  حبص 
.يرجه  255

تخـس قیمع ، یباوخ  رد  مدرم ، هریچ و  رهـش  رکیپ  رب  توکـس  ِهِم  .درمـش  یم  ار  اه  هیناث  نیگنـس ، درـس و  یتوکـس  رد  اّرماس  رهش 
.دندوب هدرمژپ 

هناقشاع كرابم ، یفاکتعا  رد  دوب و  هدیزگ  تلزع  رون ، دیما  هب  اه ، هوک  هاگنیمک  رد  ناهاگرحس ، ياز  یگدنز  شخب و  حرف  هخفن 
.تفگ یم  حیبست 

مالـسلا هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  هک  نیمز  ناگراتـس  عمج  رب  دندوب ، هدیبسچ  راو  لادم  نامـسآ ، هنیـس  هب  هک  اه  هراتـس  و 
، دندز یم  هزمغ  هرازه ، ياهدنخبل  هب  دندوب  هرهش  نیورپ  هشوخ 

« ِهَّنَْجلا ِمیعَِنب  ٌهَرِْشبَتْسُم  ٌهَکِحاض  »

(. جع ) دوعوم يدهم  دالیم  هب  هد  تراشب  نادنخ و 

ناشکهک هراتس  نیرخآ  یناشفارون  دهاش  ات  دوب  هدمآ  ردارب  رسپ  تباجا  هب  مالـسلا -  هیلع  يرگـسع  ماما  همع  همیکح -  ، » بش نآ 
.دشاب تماما 

فیرـش رکیپ  رد  ار  يرون  داجیا  هاگان ، هک  درک  یم  سفنت  شدـنبلد ، دـنزرف  يایؤر  اب  ادـص  یب  مارآ و  ارـس  ود  ِنوتاخ  سجرن »  » و
.درک ساسحا  شیوخ 

...دعب تاظحل 

، دوب ادیپان  مرـش ، طرف  زا  هک  هام  تخادـنا و  زور  رـس  زا  ار  بش  ناشن  لگ  رداچ  دیـشخرد و  قفا  نابیرگ  زا  نت ، نیمیـس  دیـشروخ 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  ِلالز  باتفآ  شبات  تنمیم  هب  تخاون  یم  ریهطت  یقیسوم 

اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری 

! لگ يا  يراج  هزبس  هرانک  وت  مان  »

! لگ يا  يراد  باتفآ  ترهش  وت 

ینعی یمخز ، ياه  هلال  شیور  وت 

!« لگ يا  يراهب  ّدلوت  خیرات 
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.مزاس یم  تمدقم  راثن  منک و  یم  هبدن  میاه  کشم  زا  ار  میاه  کشا  تدالیم ، هعمج  حبص  دای  هب  هعمج ، حبص  ره  نم  و 

.منک یم  وراج  بآ و  ار  تروضح  هارگرزب  کشا ، بالگ  ناگژم و  بوراج  هب  هعمج ، حبص  ره  و 

...ییآ یم  هک  يا  هعمج  حبص  دیما  هب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ...شا یمشاه  گنشق  هاگن  رد 

.دنروآ یم  دورف  عضاوت  رس  تانیاک ، هطقن  هطقن  دریگ و  یم  ارف  ار  نامسآ  زبس ، راونا  زا  يا  هلاه 

.دوش یم  هتفرگ  راظتنا  هرهچ  زا  هدرپ 

! ناج مان  دُرب ، دیاشن  ناج ، ِناج  ِناج  دمآ  وچ 

ار نابرق  رهب  زا  رگم  دیآ ؟ راک  هچ  ناج  ششیپ  هب 

درک دهاوخ  ینادواج  ار  راهب  هک  نآ  دیسر  ناوج ! شدای  اب  تلادع ، ياه  هفوکـش  دش و  دهاوخ  ریپ  شیاپ  هب  راظتنا ، هک  نآ  دیـسر 
ییاحیـسم مد  هک  نآ  دیـسر  تاروت !»  » ِیّلجت روـط  تسا و  روـبز »  » گـنهآ ّمنرت  هک  نآ  دیـسر  باریـس ! اـه ، هکرب  زا  ار  اـهریوک  و 

روش لد و  رد  شا  « ییارهز  » رون هک  نآ  دیسر  ناقرف !»  » ییاشامت هنییآ  تسا و  لیجنِا » »

! دزان یم  شا  ینامسآ  تماق  هب  تلادع ، راقفلاوذ  هتفهن و  ربتس  ناوزاب  رد  شا  « ییالوم »

: دننک یم  ّمنرت  مامت  ییابیز  اب  نایتوهال ، ار  شحدَم  ياه  هماکچ  هک  نآ  دیسر 

وا دراد  مالسلا  هیلع  لیلخ  تسد  فطل  مالسلا ، هیلع  راّرک  ردیح  لثم  نکش  تب 

وا دراد  مالسلا  هیلع  لییربج  فص  هب  فص  دنا ، نادیم  درم  هک  شهاپس  رد 

ار رگمتس  هشیر  دنز  یم  ار ، ردیح  راقفلاوذ  دشِک  یم 

! وا دراد ، لیدب  یب  تّوق  تردق ، ِفک  رد  تسا و  باتفآ 

متاخ ّیلو ، ّیبن ، رثوک ، رکُس  مدآ ؛ يرَپ ، کَلَم ، روح و  ِقشع 

وا دراد ، لیبسلس  هئشن  شا ، یمشاه  گنشق  ِهاگن  رد 
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! تسا نییآ  تمارک  هروس ، هروس  تسا ؛ نید  ِتباجن  هیآ ، هیآ 

وا دراد  لیصا  ياه  هشیر  تسا ؛ سی  رجف و  هط و  روپ 

تسابیز وا  مان  هب  هدیپس  ره  دراد ؛ وا  رطع  هچنغ  ره  تسد 

! وا دراد  ْلیمَج  ای  ِتهکن  شیارالد ؛ تماق  رد  هک  سب 

؛ دزادرپ یم  هلالج » ّلج   » راگدرورپ شیاـین  هب  اـه ، هشیدـنا  ماـمت  تعـسو  هب  دزیخ و  یمرب  اـج  زا  بل ، رب  تقلخ  مّسبت  نیرتاـبیز  اـب 
...تسا هتفرگ  تونق  هک  تسا  جع ») ) مظعا هّللا  یلو   » نیا کنیا  دریگ ؛ یم  ارف  ار  یتسه  مامت  یشورخ 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / مالسلا هیلع  حیسم  يادتقم 

تسیک هگاشامت  دوصقم  هبعک  نیا  بر  ای  »

« تسا نم  نیرسن  لگ و  شقیرط  ِنالیغم  هک 

ربارب رد  رـضخ ، زارد  رمع  هک  تسا  نامه  .دوب  دـهاوخ  شمومأم  میرم ، نبا  یـسیع  هک  تسا  یماما  نامه  جـع ،) ) يدـهم نم  ياقآ 
.تسا هاتوک  شترضح  دنلب  رمع 

.تسا تمایق  عوقو  روصت  فیدر  رد  شروهظ ، رّوصت  هک  تسا  نامه 

ار وا  ِراو  یلع  تموکح  رایسب ، رد  يرایسب  تلادع ، طرف  زا  شا  هلاس  دنچ  نیدنچ و  تنطلـس  تدم  رد  هک  تسا  نامه  جع ) ) يدهم
یلـص دمحم  لآ  مئاق  مایق  شروهظ ، هاگ  هب  ناگدرم  حاورا  هک  تسا  نامه  جع ) ) يدهم .دـنزیرگ  یم  شتموکح  زا  هدرواین و  بات 

، نایحیـسم ناناملـسم ، هک  هعیـش ، اهنت  هن  هک  تسا  يدوعوم  نامه  جع ) ) يدهم .دنهد  یم  هدژم  رگیدکی  هب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
«. دمآ دهاوخ  وا  : » هک دندقتعم  همه  همه و  اهوالِسا ، اه ، نمرژ  اهودنه ، نایئامهرب ، نایتشترز ، نایمیلک ،

ینامـسآ ياه  باتک  همه  سپ  زا  دوواد ، روبز  رد  ام  و  َنوُِحلاّصلا ؛ َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  «َو 
، هتشذگ

(1) «. دنوش بحاص  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  ماجنارس  هک  میا  هتشون 

تتبیغ زور  زا  دش  هک  ایب  نسحلا ! نبای 

همصاخم رد  ناهج  بارطضا و  رپ  ایند 
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يداب تهزن  دمآ /! دهاوخ  يراوس  و 

رد هک  یکدوـک  زار  زار ؛ کـی  زج  هدـنامن  يزیچ  خـیرات ، داـی  هناـخاشامت  رد  زاـس ، یب  ياهارحـص  ِزاوـن  بیرغ  زاـت  هـکی  نآ  زا  - 
؟! زاجحلا ُسِراف  نآ  ددرگزاب  هک  یک  ات  زاب ! ِلوقع  ناگدید  زا  دش  ناهنپ  هفیاط ، ناگرزب  لقع  زامن  فص  يزاتشیپ 

! راخ کی  زج  هدنامن  يزیچ  کلف ، ناوربا  سوق  رد  راد ، هب  رس  ياه  نیمزرس  ِرادمان  رادنامک  نآ  زا  - 

! راّرک ردیح  نآ  قشع  راّود ، دبنگ  نیا  رد  دنامب  راگدای  هک  راک ، نیرخآ  يارب  تسا  يریت  هک 

يوس هب  تسا  یهار  هک  روبع ! طخکی  زج  هدنامن  يزیچ  رود ، ياه  لاس  مئانغ  رد  روک ، دربن  ياه  هکرعم  ِروشحلس  روصنم  نآ  زا  - 
.رون

! نارجه مغ  زج  هدنامن  يزیچ  ناهج ، راکایر  ناشوپ  قلد  نامز  رد  نایدا ، ياهرگنس  ِناهن  ناب  هدید  نآ  زا  - 

! ناراد نید  تبرغ  هآ  رد 

دسر یم  طقف  هک  سای ! لگ  رطع  زج  هدنامن  يزیچ  سانلا ، ماوع  ماحدزا  نایم  رد  ساپسان ، نامدرم  رهش  ِسانشان  سابعریم  نآ  زا  - 
.ساسح ياه  لد  ماشم  رب 

دنک یم  راظتنا ، میسن  اب  هک  راتـسد ! رابُغ  زج  هدنامن  يزیچ  رادملع ، ره  هرطاخ  رد  رادغاد ، ياه  هچوک  ِراد  هصغ  راوسهـش  نآ  زا  - 
.راشرس قشع ، زا  ار  راگزور  لد 

! دوواد ینامسآ  ياه  لزغ  دوع و  ربنع و  يوب  زج  هدنامن  يزیچ  دورس ، ره  منرت  رد  دورمن ، رصع  ِدوعسم  دوعوم  نآ  زا  و  - 

.دوعوم هظحل  دوهعم ، تقو  دسر  ارف  ات 

! دورد تاولص و  دوبر ، غاب  زا  لد  هک  وداج  سگرن  نآ  رب  سپ 
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يداب تهزن  «/ حبُص يوناب  »

هچ هب  ار  وت  تا ، هدز  باوخ  تخب  هک  یتسناد  یمن  یتسـشن ، باـتفآ  يوناـب  ياـشامت  هب  تیاـیؤر ، ینارون  تفایـض  رد  هک  بش  نآ 
! تسا هدز  مقر  یطوطخ  هچ  تریدقت  یناشیپ  رب  قشع  ملق  تسا و  هدناشک  يا  هناتسم  يرایشوه 

سگرن ار  وت  یتقو  طقف  .دباتب  ملاع  رب  وت  ياه  مشچ  قرشم  زا  دیشروخ ، دیایب و  يزور  هک  تشذگ  یمن  مه  تلایخ  هرجنپ  زا  یتح 
ياه هکچ  قرع ، تارطق  ياج  هب  يا و  هتفرگ  لگ  يوب  رطع و  يدرک  ساسحا  داهن ، مان 

.تسا هط  لآ  غاب  فحصُم  رد  یلگ  مان  سگرن »  » ینادب هک  نآ  یب  تسا ؛ هدش  يراج  تا  هرهچ  زا  بالگ 

يارب یخساپ  ياج  هب  دش و  درز  قارف ، نازخ  هب  تا  يراهب  راسخر  تسـشن و  نوخ  هب  تلد  قیقع  دیما ، ياه  هیآ  ندینـش  راظتنا  رد 
! یبای هار  كرابم  لایخ  نآ  هب  هرابود  دیاش  ات  یتشاذگ  یم  مه  رب  هدید  مور ، یتنطلس  ياه  مشچ  ماهبا 

هزادـنا هب  وت  .دربب و  حبـص  ترایز  هب  ار  وت  ات  دـمآ  رای  نیمزرـس  زا  يدـصاق  تهاگن ، يرادـیب  توکلم  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  اما 
هک ینامـسآ ، درم  کی  مسا  هانپ  رد  يدـش و  فّرـشم  مالـسا  ناـشخرد  ربعم  هب  تلهج  بش  یکیراـت  نـالاد  زا  یندز ، مه  رب  کـلپ 

! يدمآرد هراتس  نیمهدزای  دقع  هب  دوب ، نابیرغ  لد  شزاون  شکولس ، نسُح 

هچرگا دومن ؛ یم  زیگنا  لایخ  ترظنرد  ار  غاـب  تکوش  داد و  یم  لـگ  يوب  هشیمه  اـما  دوبن ، تا  يردـپ  خاـک  یگرزب  هب  تا  هناـخ 
.دوبدهاوخ وت  یتخبشوخ  کچوک  هناخ  ماب  زا  رهم ، عولط  هک  یتسناد  یمن  زونه 

نیمزرـس اما  دـش ، یم  قشع  رـسارس  تدوجو  مامت  دـیبلط ، یم  روضح  هب  ار  وت  تماما ، یتقو  هک  دوب  سب  یـشوخلد  نیمه  وت  يارب 
قح روضح  فاشکنا  رظتنم  وت  يانیس  هنیس  .دوش  متخ  رون ، هطقن  نیمه  هب  تا ، یتخبکین  هصق  هک  دوب  نآ  زا  رت  سدقم  وت  بلق  روط 

! يدمآ یم  دجو  هب  دوعسم ، سح  نیا  زا  وت  دوب و 

! یتسه دوخ  هنارتخد  ياهایؤر  يوناب  ثراو  رادتناما  هک  یتسناد  و  ... 

! سگرن لگ  دش ، لگ  يوب  قرغ  تدوجو  هرابود  و 
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یمیرک دیمحلادبع  دیس  / تبیغ باقن 

میـسن يدـمآ ، وـت  هک  هاـگ  نآ  .دـیرد  یم  روـجید  بش  زا  هایـس  لد  ترورـس ، رـسارس  روـضح  روـن  اـقآ ! يدـمآ  وـت  هـک  هاـگ  نآ 
(1) .تفرگ ندیزو  يأر » ْنَم  َّرُس   » رهش يوس  هب  اه  هوک  هاگنیمک  زا  ناهاگرحس ،

.دندش شوهدم  تزیوآ  لد  رطع  ییارس  همغن  هب  ناحلا ، شوخ  ناکواکچ  يدمآ ، وت  هک  هاگ  نآ 

نایچراج نایرمق ، دندیـشکرد و  یفاص  حدـق  یفوص ، عامـس  هب  تراشب ، لبط  نتفوک  هب  یگنـس ، ناراـشبآ  يدـمآ ، وت  هک  هاـگ  نآ 
.دندش وت  كرابم  نتفکش 

یم هزوز  ار  وت  یـشوماخ  دوبک ، ياه  هشیدـنا  تشپ  زا  هناخ  هب  هناخ  ربعم و  هب  ربعم  يوک ، هب  يوک  هایـس ، ِنادرم  هک  دـییاپن  یناـمز 
.دنناسر تداهش  هب  شفیرش ، ناردپ  نوچمه  ار  دوخ  ءایلوا  مشچ  رون  ار و  ادخ  هفیلخ  هتفکش ، ون  غارچ  نیا  ات  دندیشک 

َیِْصُقا نَم  َیِْصُقا  ِیبُس و  نَم  َیبُس  ِلُتق و  نَم  َِلتُقف 

اّما

دنامب یلاخ  تجح »  » زا نیمز  هک  دشاب  نینچ  ادخ  تنس  هک  داب  رود 

« اِهلْهَِأب ُضْرَْالا  ِتَخاَسل  ُهَّجُْحلا  َالَْول  »

دید زا  روـن  همـشچ  نینچ ، نیا  .درب و  یم  ورف  شیوـخ  ماـک  رد  ار  شلها  نیمز ، دـشابن  نیمز  رد  يا  هظحل  ادـخ » تـجح   » رگا هـک 
.تسا و هاگآ  نآ  زا  ادخ  طقف  هک  نامز  نآ  ات  ِمُوْلعَْملا » ِْتقَْولا  ِمْوَی  یِلا  « ؛ دیشک تبیغ  باقن  رد  خر  رورش ، باحـصا  ِروش  ِناگدید 
اب ناتسد  هب  ار  شیوخ  هناگی  اتمه و  یب  دنزرف  دناوخ و  یم  شزاین  هب  ار  نارمع  نب  یسوم  يادخ  مالسلا ، هیلع  يرگـسع  نسح  ماما 

.دراپس یم  سدقلا  حور  تیافک 

تسا ناهن  ارچ  نم  زا  تبوخ  يور  هک  متفگ :

تسا نایع  مخُر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ 

؟ تیوک ناشن  اناج  مسرپ  هک  زا  هک  متفگ :

(2) تسا ناشن  یب  يوک  نآ  یسرپ  هچ  ناشن  اتفگ 

.یباتب ام  رب  نایع  هدیشکرب ، هرهچ  زا  باقن  ییایب و  هک  زور  نآ  دیما  هب 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / مبای یمن  یهانپ  وت  زج 

یم ورف  قمع  هب  شیوخ  اب  ارم  هک  دـنکفا  یم  هرابود  یبادرگ  هب  دـبات و  یم  دـچیپ و  یم  شیوخ  رد  ارم  مه  زاـب  نادرگرـس ، راـکفا 
.دناتلغ

؟ تفرگ دهاوخ  یگشیمه  هکلهم  نیا  زا  ارم  تسد  هک  تسا  یسک  هچ  ایآ  وت  زج  و 

.يا هدولآرابغ  ياه  هداج  شوپدیفس  راوس  مه  زاب  هک  الوم ! وت ، طقف  يرآ !

وت مان  هب  هک  یمالک  دنچ  نیمه  مه  زاب  ات  هاگ ! هیکت  نیرخآ  يا  دراد  یم  لیـسگ  وت  تمـس  هب  هاگآدوخان  ارم  مه  زاب  نم ، شیوشت 
راظتنا راظتنا و  مه  زاب  ندرک و  لّمحت  نتـسیز و  مه  زاب  يارب  يا  هزیگنا  ای  یـشیاسآ  دـشاب و  ینما  هطقن  دـکچ ، یم  ورف  مرطاـخ  زا 

...و

! میرگب راذگب  .دنز  یم  شتآ  ار  مروضح  همه  یناغارچ ، رباعم  ریوصت  وت ، دالیم  زور 

.ما هتفه  ره  قه  قه  تسا و  نم  دولآ  کشا  نامشچ  ِنابزیم  هرابود  نارکمج ،

خیرات هرجنح  نیرت  هتـسخ  زا  هک  تسا  يا  هنابیرغ  ياـه  هّجـض  دـهاش  هراومه  اـیند  هطقن  نیرت  جـند  زور ، تاـعاس  نیرت  تولخ  رد 
! مشکب دایرف  راذگب  .دشاپ  یم  نوریب 

.دیونشب ارم  يادص  مدرم ! همه  يا  مدرم ! يا 

دولآ باوخ  كدوک  نتم ، نیا  يادص  نیقی ، هب  تقو ، نآ  دنداد ! یم  ناشن  رت  یعقاو  ارم  ساسحا  ات  دنتشاد  ینابز  تاملک  شاک  يا 
.درک یم  هدز  تشحو  ار 

هدوبن یخساپ  ِندینش  قیال  نم  دیاش  .ما  هتسنادن  زگره  یهد ، یمن  یخساپ  ارچ  هک  نیا  اّما  دیما ! نیرخآ  يا  میوگ ، یم  نخـس  وت  اب 
يزیچ اهنت  مناد ؛ یمن  مناوخب ! ار  وت  مناوت  یمن  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  ما و  هدنام  لال  زونه  دیاش  متسین ! قشاع  نانچ  نآ  زونه  دیاش  .ما 

اهنت هب  منز ، یم  تدایرف  مسانش و  یم  ار  وت  هک  تسا  نیا  مناد  یم  هک 

.تسا ناهنپ  ما  هدرزآ  ناج  رد  هک  یتّین  اهنت  اب  ما و  هتخومآ  هک  ینابز 

ار بش  هدیمخ  ِنارباع  زیرگان ، ِزور  نآ  ِندمآ  يادص  وت ، هثداح  ياپ  يادـص  کنیا  مالـسلا ! هیلع  یلع  موصعم  هداون  نیرخآ  يا  هآ 
.دشخب یم  هرابود  یناج  یترارح و 
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يرید اه ، هاگزیرگ  تسین و  يّرقم  .دتـسرف  یم  قمع  هب  ارم  دبات و  یم  دچیپ و  یم  ما  هشیدـنا  ياضف  رد  نانچمه  نادرگرـس ، راکفا 
.مبای یمن  هانپ  وت  زج  مرگن ، یم  هچره  .دنا  هدنام  دودسم  تس 

زا هک  تسا  ینامز  رید  لّمحت ، بات  .مینامب  رارقیب  هنوگ  نیا  هک  دنسپم  ام  رب  تسا ؛ یگدنز  ِشیاسرف  راظتنا ، .تسا  رید  نم ! يالوم 
...دشاب هدیسر  شتقو  دیاش  الوم ! زادنیب  یهاگن  دیشروخ  ِتعاس  هب  .تسا  هتفر  تسد 

يدیما نینبلا  ما  ...ییایب /! وت  رگا 

...راظتنا مه  ام  دندیشک و  دق  اهورس  مامت 

یبیکشان ياوه  اوه ، اج  نیا  .تندمآ  يارب  دنک  یم  یبیکشان  هاگ  شیاه  يروبـص  مامت  اب  راظتنا ، تسا و  ناتـسمز  لها  مه  سگرن 
اج نیا  ياوه  لاح و  .دـنک  یمن  روطخ  اهایرد  شوشم  نهذ  هب  هک  دراد  ییاسر  دایرف  یگنـشت  اج  نیا  تسا ، یباـت  یب  ياوه  تسا ،

کیدزن يا  رود ، يا  روصتمان ! روصت  يا  لد ! ره  يوزرآ  نیرت  ینتساوخ  يا  درک ؟ فرـص  دوش  یم  یهار  هب  مشچ  لعف  مادک  اب  ار 
! يآ نورب  وش ، راکشآ  وش ، شاف  یتسه ! يوگم  زار  يا  مهبم و  تقیقح  يا  کیدزن ، زا  رت 

اج نیا  .تسا  تلفغ  ياه  یبیشارس  دنت  نایرج  یشوماخ ، اج  نیا  .دهد  یمن  زاین  ياه  هژاولگ  هب  ندورـس  لاجم  یگدومخ ، اج  نیا 
لوهجم زا  رامـش و  یب  ياه  « مناد یمن   » زا هک  تسا  هتخاس  مولعم  یتقیقح  چیه »  » زا اج  نیا  .تسا  چیه »  » اب یتسه  دنویپ  هطقن  مدع ،

.دریگ یم  همشچرس  تیوه  یب  ياه 

.تسام رصع  ياه  مدآ  توهرب  هک  تسا  یی  « اجک مناد  یمن   » نامه ...اج  نیا 

...ییایب وت  رگا  اما 

ات لایخ ، رورابان  ناتـستشد  ییایب ، رگا  .دوش  یم  لدـب  دـیما  ینـشور و  لالز  ناراس  همـشچ  هب  نامرواب  ياـه  بادرم  ییاـیب ، وت  رگا 
دوـش و یم  هدـنز  دیـشروخ  دریم ، یم  ناـهج  ضحم  یکیراـت  ییاـیب ، رگا  .دـهد  یم  نیقی  هرمث  دوـش و  یم  روراـب  نـهذ  ياـجکان 

مامت تعـسو  هب  يا  هعرزم  رد  وت  تواخـس  ياه  تسد  يامرگ  وترپ  رد  دننز و  یم  جوم  هشوخ ، هشوخ  تلادع ، ییالط  نارازمدنگ 
.دشخرد یم  نانک  صقر  ناهج ،
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.دننک یم  سفنت  يزاوم  ياه  هداج  مامت  ار  تندیسر  رابغ  دننز و  یم  راج  رهش  دجاسم  ياه  هتسدلگ  مامت  ار  تندمآ  دعوم  هک  ایب 

! تایح بلق  يا 

ات ناسنا  هنالابکبـس  جورع  .تسا و  ناسنا  یلاعتم  حور  هرابود  دلوت  تیاه ، مدق  نینط  دپت و  یم  تندمآ  ياه  ماگ  رد  یگدنز  ضبن 
...اه نامسآ  توکلم 

يوسوم هرهاط  هدیس  / نیگآرطع حبص 

لد حبص  هعمج ، حبـص  .اشامت  زبس  ياه  هنییآ  نیگآرطع  حبـص  هعمج ، حبـص  .هاگن  تونق  رد  يراج  ياه  هبدن  حبـص  هعمج ، حبص 
.راظتنا زیگنا 

.دننک یم  دایرف  ار  وت  اهنت  میادص ، رد  هدیچیپ  ياه  ضغب  مامت  و  ار ! ندوب  مامت  منک  یم  زاغآ  وت  مان  اب 

هدجـس هب  ار  نامـسآ  هک  یتقو  تریبکت ، يادف  ناجالوم ! اه ، لد  ياورنامرف  نیرت  هشیمه  يا  دیـشروخ ، هار  ارف  دیما  زبس  قفا  يا  وت 
ار ناگتخوسلد  دنارتسگ و  یم  ار  هفطاع  رتچ  هک  تهاگن ، يادف  تسا ! اه  لد  شمارآ  هن  ام  وت ، نابرهم  يادـص  يادـف  دـناوخ ! یم 

.دناشن یم  تتیانع  راس  هیاس  رد 

! ناجالوم میاوت ، گنتلد  رایسب  هک  ایب 

(! جع ) يدهم ای 

یجنپ هجیدخ  / راظتنا تخس  ناحتما 

رجفلاو

ار وت  ناهنپ ! دیـشروخ  يا  .دش  دـهاوخ  يراج  اه  هنزور  مامت  زا  رون ، تفر و  دـهاوخ  رانک  تبیغ ، ياهربا  دـیمد ، دـهاوخ  باتفآ  و 
! میا هتسشن  اعد  هب  ار  وت  نشور  روضح  میشک ، یم  راظتنا 

!؟ ییایب هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ 
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!؟ دنزاون یمن  ار  روهظ  گنهآ  اه ، هیناث  ایآ  دنا !؟ هدیسرن  روهظ  تعاس  هب  زونه  اه ، هبرقع  ایآ 

!؟ دوش ناوج  ریپ  ملاع  ینکب و  یتراشا  ات  تسین  نآ  تقو  ایآ 

لـصف اـه ، مشچ  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  اـقآ ! یناوخب !؟ رون  یناـمهیم  هب  ار  تاـنئاک  تاّرذ  ییاـشگب و  کـلپ  اـت  تسین  نآ  ناـمز 
.دننیشنب هبرجت  هب  ار  ییانشور 

! اقآ .دوش  رادیدپ  وت  يابیز  ریوصت  طقف  اه ، هنیدآ  رد  هک  تسا  نآ  تقو  .دوش  یّلجتم  راوید  رد و  زا  وت ، روضح  هک  تسا  نآ  تقو 
، شهاوخ زا  اـه  بل  نتـسب  ورف  اـعد ، ناتـسد  یهاـتوک  اـه ، هدـیقع  ِيرواـبان  اهدـیما ، شزیر  اـه ، ناـمیا  نتخیر  ورف  تسا  کـیدزن 

.زارد رود و  ياه  سوه  يوه و  هفقو  یب  نالوج  كاپ و  ياه  تدارا  تراسا  هیرگ ، زا  اه  مشچ  یلاسکشخ 

باـیرد روضح ! هدولآ  هم  دیـشروخ  يا  .نآرق  یهاـنپ  یب  نید و  یمولظم  تسا ، کـیدزن  رایـسب  هک  يوش ؛ رادـیدپ  تسا  نآ  تقو 
! ار دیماان  ياهدایرف 

! ار هنشت  ياه  ناج  بایرد  ار ! رظتنم  ياه  مشچ  بایرد  ار ! مگ  رد  رس  ياه  تسد  بایرد 

! دننز یم  هّجض  ار  وت  اه ، هبدن  نیا  دنناوخ ! یم  ار  وت  اه  نیا  ار ! ناشیرپ  ياه  هبدن  بایرد 

!؟ هّللا هیقب  يا  ییاجک  دیآ ! یم  هتخوس  ياهرگج  زا  هک  كانزوس  ياه  هلان  نیا  دنا ! هتشگ  وت  ناماد  هب  تسد  اه ، کشا  نیا 

ار قشاع  ياه  ناج  نیا  زا  شیب  دنـسپم ! ناگراچیب  ام  رب  ار  قارف  نیا  زا  شیب  نیـسای ! دـنزرف  يا  « !؟ نیمز رد  دـنوادخ  همادا  ییاجک 
رد

!؟ تسا راظتنا  تخس  ناحتما  نایاپ  زور ، مادک  مناد ، یمن  زادگم »! نارجه  شتآ 

! دندرمژپ ترادید  ترسح  رد  هک  اه  هدید  رایسب  هچ  دمآ !؟ یهاوخ  هظحل  مادک  وت ، مناد ، یمن 

! دندرسفا دنتخوس و  ترجه  شتآ  رد  هک  اه ، ناج  رایسب  هچ 

! مشابن ترادید  قیال  زین  نم  هک  مسرت ، یم 

! دزادنا هلصاف  امش  نم و  نیب  گرم ، هک  مسرت  یم  »

! بیاغ نیرترضاح  یکیدزن و  نیرترود  وت  هک  دنچ  ره  مشابن »!! رگید  هک  ییایب  رید  ردق  نآ  مسرت  یم 
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مادقا ینارماک  دمحم  / اهدور زاس  هنارت 

هلاس رازه  تبرغ  اب  تسا و  هتسیز  خیرات  تمان ، یگشیمه  رد  هک  داب ، وت  رب  مالـس  اهدورد ! مامت  بطاخم  يا  اهدور و  زاس  هنارت  يا 
.تسا هتسیرگ  ناسنا  تا ،

لزنمرـس هب  ار  لماکت  ییآ و  یم  هک  وت  رب  مالـس  خـیرات ! یندـشن  مامت  يوپاکت  نیرخآ  يا  اه ، هداج  ینالوط  روصت  يا  وت  رب  مالس 
.یناسر یم  دوصقم 

: هک ینتسیرگ  ره  زا  رت  ینتساوخ  تولخ  يا  ینتفای و  تسد  هدش  مگ  يا  وت ، رب  مالس 

نیمز يور  ایلوا  نارازه  دص  »

« نیقی ار  يدهم  دنهاوخ  ادخ  زا 

، وت عولط  اب  مناد  یم  هک  نک ، عولط  دـنیوج ! یم  ار  وت  اهوس  تمـس و  مامت  دـنیوگ و  یم  وت  زا  اج  همه  رد  هک  نایاپ  یب  هوکـش  يا 
: مناد یم  هک  نک ، عولط  .دنوش  یم  وت  ياشامت  وحم  هرذ  هرذ  شیوخ ، تلاجخ  هیشاح  رد  باتفآ 

دریگرب رگا  هراسخر  هدرپ ز  نم  هام  »

« دریگ یم  رمک  هوک و  هر  مرش  زا  رهِم 

يانمت تساـهزور و  نوزفازور  زاـین  وت ، عولط  هک  نک  عولط  .ینک  ناـشدازردام  مسلط  ریـسا  ار  نیغورد  ياـه  غورف  اـت  نک ، عولط 
.دودنا تبرغ  ياه  بش  هدشمگ 

تسا ییافوکش  تیآ  وت  هدید  غورف  »

« تسا ییاییز  راهب  لگ ، يا  وت  فطل  هاگن 

.روبع اه  هرجنپ  مامت  لباقم  زا  ینک و  یم  روطخ  اه  هرذ  مامت  نهذ  رد  مناد  یم  هک  نک  عولط 

.ییارس یم  يزاس و  یم  وت  ار  اهراشبآ  اهدور و  مامت  زاوآ  یسیون و  یم  وت  ار  رون  یقیسوم  نتم  هک  مناد  یم 

مامت دوش و  یم  دـنلب  ياج  زا  وت  زیگناروش  هوکـش  لباقم  رد  تسا ، نآ  رد  هچ  نآ  ره  ایرد و  وت ، ياـه  ماـگ  مارتحا  هب  هک  مناد  یم 
رخآ فرح  هک  دوب  یهاوخ  وت  نیا  .دنوش و  یم  زاربا  وت  روضح  رد  ام ، مارتحا 

! ییآ یم  هک  مناد  یم  .یشک  یم  دایرف  تا  یناراب  دوجو  مامت  اب  ار  ناسنا 

درم کی  اه  هیاس  نتم  زا  دنک  یم  روبع  »
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« درد هلیبق  زا  تسا و  راهب  رابت  زا  هک 
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.دتفا یم  نایرج  هب  ریگارف  ینتسیز  تندمآ ، ياپ  در  زا  ییآ و  یم  وت 

.دش دهاوخن  لفاغ  وت  روضح  زا  سک  چیه  ییآ و  یم  وت 

ترگید تسد  هب  مهرم  يراد و  فک  رب  غیت 

رفن کی  یتح  تمشچ  زا  یسک  دتفا  یمن  اج 

تسوت ناماد  رد  زور  نآ  هثداح  ياه  جوم 

رفن کی  ایرد  درم  اشامت  قرغ  اه  مشچ 

ییانـشور اب  گنر ! یبآ  ینتم  اه  هظحل  مامت  دـنراد و  زبس  يا  هنیمز  اـه ، گـنر  ماـمت  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج  مناد  یم  بوخ  هچ  و 
.دنوش یم  هتسارآ  اه  هژاو  هک  تسوت 

ياه تمالع  هب  لدبم  لاوئـس ، ياه  تمالع  مامت  دروآ و  یم  دنب  ار  اه  بآ  نابز  وت ، هجهل  تقادـص  ییآ و  یم  هک  مناد  یم  بوخ 
ثراو ییادـص و  بحاص  وت  هک  ییآ ، یم  وت  مشابن ، هچ  مشاـب و  هچ  هک  مناد  یم  بوخ  .نیقی  سنج  زا  یبجعت  دـنوش ؛ یم  بجعت 

.یگتسراو

تسا هار  رد  راهب  مشابن  هچ  مشاب و  هچ  »

تسا هار  رد  راقفلاوذ  سفن  مه  راهب 

دناوخ یم  هناقشاع  نارظتنم ، هاگن 

تسا هار  رد  راظتنا  بش  باتفآ  هک 

تسادیپ یلو  ما ! هتسنادن  هعمج  مادک 

«. تسا هار  رد  راگدرورپ  هعیدو  نآ  هک 

هبان ینادان  زا  ار  سونأمان  ياه  گنرد  نیا  یـشخبب و  ییاهر  لاجم  ار  هدـش  سبح  ياه  سفن  نیا  ییایب و  ات  مشک  یم  ار  تراـظتنا 
اهزور و هام ، باتفآ و  هچ  نآ  ره  هک  مروانش ؛ هلعش  هلعش  وت ، قایتشا  شتآ  رد  هک  متـسین  نم  اهنت  .ییادزب  ناسنا  طوبرمان  ماگنه و 

.نتخوس تسا و  توکس  یبات ، یب  تسا و  شطع  سامتلا  تسا و  راظتنا  ناشراک  اه  بش 

خیرات ياه  یندینـش  مامت  هک  نآ  يا  تندـمآ ، هار  هب  مشچ  تسا  یناهج  هک  میوگ ؛ یم  وت  زا  میوج و  یم  ار  وت  هک  متـسین  نم  اهنت 
يوزرآ دـشاب و  هدرورپن  شیوخ  لایخ  رد  ار  وت  يایؤر  هک  تسیک  یناراب ! روضح  يا  سایقم و  یب  روصت  يا  هدـش ! هصالخ  وت  رد 

!؟ دشاب هتشادن  رس  رد  ار  وت  لاصو 
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؟ دشاب هدناوخن  وت  زا  دشاب و  هدینشن  وت  زا  هک  تسیک 

!؟ دشاب هدوشگن  شیوخ  يور  هب  ار  وت  لایخ  هرجنپ  هک  تسیک 

: هک ایب  تسا ! دایدزا  رد  یفرط ، ره  زا  عمط  مشچ  هک  ایب ،

تساهر نامدرمان  فک  رد  رعش  هک  اج  نیا 

تسادص نیرت  قشاع  وت  يادص  نم ! دوعوم 

ناشموش زاوآ  هک  هتفخ  ياهدغج  نیا 

تساهر بش  شوماخ  هریت و  يانفرژ  رد 

تنشور نامشچ  هک  دننک  یمن  رواب 

« تساه هراتس  مامت  هاگ  هلبق  تسا  يرید 
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هک نک ؛ تندـمآ  شوخ  هحیار  زا  زیربل  یماک ، خـلت  همه  نیا  ماحدزا  رد  ارم  ماشم  ایب و  ییاشامت ! دوعوم  يا  ییاروها و  روضح  ایب ،
.دنریذپان نایاپ  وت  یب  اه ، جنر  اه و  غاد  نیا 

؟ منک تیاه  مدق  ینابرق  ار  شیوخ  ات  ییآ ، یم  میاهوزرآ  تمس  مادک  زا  وگب 

؟ ینک یم  لگ  ما  هدیشک  کلف  هب  رس  توکس  رد  هرجنپ  مادک  زا  هک  وگب  مرس ! رب  هیاس  نیرت  نشور  يا 

.نک دوخ  نتخیر  رود  هب  راداو  ار  هدولآ  ناسنا  ایب و 

نک يزاسزاب  ون  زا  ار  ناسنا  هدولآ  نامیا  ایب و 

.دنزیر یم  ورف  دنوش و  یم  هدوسرف  راظتنا  ياه  تسب  نب  رد  هتسهآ  هتسهآ  تندماین ، هب  یهتنم  ياه  هچوک  هک  ایب ،

.تسا هتسشن  میور  رس و  رب  یشومارف ، تبرغ و  رابغ  درگ و  هک  ایب ،

دنتبرغ هب  ور  اه  هرجنپ  مامت  اج  نیا  »

؟ روهظ ینک  یم  یک  هفطاع  يانشآ  يا 

دش کشخ  درمژپ و  همه  اه  هاگن  وت ، یب 

« رورس دش  كاپ  اه  هرطاخ  حول  وت ز  یب 

ییوگوم ماهلا  !/ ...زور کی  شاک 

! يدش یم  یندید  ینتفای و  يزیچ  ییوزرآ و  یشهاوخ ، یباتفآ ، دمآ و  یم  رس  هب  یهار  رب  مشچ  ِناراگزور  شاک 

همه اب  اه  نآ  هب  ندیسر  يارب  متشاد ، نآ  رس  متساوخ و  یم  هک  هچ  نآ  متشاد و  اه  هدنرپ  تعسو  هب  یلد  وت ، رهم  نامسآ  رد  شاک 
! مدز یم  لاب  قوش 

! مدیراب یم  تندمآ ، قوش  هب  مدش و  یم  ربا  یتسه ، يانهپ  هب  شاک 

.تسا هلصاف  لصف  لصف  بآ ، هنشت و  ینشور و  هرجنپ و  راهب ، غاب و  نایم  وت ، یب 

، ادـخ ياهزور  همه  زا  رت  باتـش  رپ  زور  کـی  دـیاش  .دوش  یمن  او  هنارت  ّمنرت  هب  یبل  دوارت و  یمن  دـیما  نامـسآ  اـت  یهاـگن  وت ، یب 
ار تولخ  ياه  هظحل  دروخب و  مقر  یتسه  میوقت  تاحفص  زا  يا  هحفص  حبـص ، مسبت  يال  هبال  تشهب ، شوخ  ياون  زا  رت  گنهآرپ 

.ینک خیرات  زور  نیرتزبسرس  تندمآ ، اب 
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رورم ار  دوخ  دننز و  یم  قرو  ار  اهزور  دننیب و  یم  خرس  بیس  باوخ  اه  مدآ  .تسا  تسم  ناگدز  باوخ  ياه  هزایمخ  زا  تلاهج ،
.تسا هدیچ  شزاین  ياه  هلایپ  دراد و  ار  وت  ندمآ  مشچ  دیشروخ  .دننک  یم 

.تسوت ندمآ  ِراد  هار  شزار ، هناخ  تولخ  رد  یتسه 

مشچ ار  رگید  یحبص  گرزب ، کچوک و  زاب  دیآ و  یم  مه  یپایپ  حبص ،

، دنک یماو  بل  هچنغ  يدمحم ، لگ  سگرن ، نماد  زا  هک  يزور  .تسا  هدیدن  سک  چیه  تسا و  هدماین  زونه  هک  یحبـص  دنهار ؛ هب 
ناگدید زور ، بش و  ییاشگب ! مه  زا  کلپ  ییایب و  هک  دوش  یم  هچ  تسوت ؛ رهم  مهرم  رادمـشچ  اه ، مخز  .تسادخ  یتشهب  حبص 

.دهد هدژم  ار  تندمآ  ات  نوگ ، هتشرف  يدصاق  ياوآ  هب  شوگ  میراد و  هبعک  نامسآ  هب 

.تنتخات ياوآ  راد  شوگ  تسوت و  تماق  هنشت  تشد ،

.دنک یم  يرامش  هظحل  ار  تدایرف  كاوژپ  هنابات  یب  هوک ،

رانک ار  ناراگزور  هریت  ياهربا  دـهاوخ  یم  ملد  .تسوت  يوگو  تفگ  ییانـشآ ، ياـه  هچوک  رد  .دزیر  یم  هرـسکی  راـظتنا ، راـشبآ 
.مشک همرس  تهاگن  ینشور  اب  ار  مناگدید  منزب و 

! اقآ ایب  هودنا ؛ مرواب و  زیربل 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / زبس توارط 

يا هچبلح ! ناگدروخ  مخز  ثیغم » اـی   » درو يا  هچملـش ! نادـنزرف  سوّدـق » اـی   » رکذ يا  ! یتیگ ناشکمتـس  یهاوختلادـع  يادـن  يا 
ادخ نوخ  ماقتنا  رد  بنیز ، ِیهلا  نیتملا » لبح  »

ییایب هک  دنک  ادخ  ییاجک ؟

ءالَبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاّطلا  َْنیَأ  ِْهیَلَع  يدَتْعا  ِنَم  یلَع  روُْصنَْملا  َْنیَأ 

تندمآ زان  هب  میدیدن  میدنام و 

تندمآ زارف  زارفارس  ورس  نوچ 

تسا هدنام  تداهش  هچوک  مخ  رد  لد 

تندمآ زاب  راظتنا  رد  رمع  کی 

! هدید جنر  ناشکالب  همه  رس  رب  ادخ  فطل  هدرتسگ  هیاس  يا 
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! ادخ ینیشناج  ِتثارو  رد  نیفعضتسم  ماما  يا 
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َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن  َو 

.دهد رارق  نیمز  رد  شیوخ  ثراو  ماما و  ار  اهنآ  هداهن و  تنم  ملاع  نیفعضتسم  ناگدیدمتس و  رب  هک  تسادخ  هدارا  و 

! دیپس لالز  يا  یبآ ! شطع  يا  زبس ! توارط  يا 

يرشب ره  لد  هک  مزان  وت  نسح  رگشل 

دزیر یم  رپس  وت  هایس  ِناگژم  شیپ 

دریگرب يرگد  رهم  وت  قشع  زج  هک  ره 

دزیر یم  رطخ  بالیس  هب  شیوخ  یتسه 

ناهج ریمعت  یپ  الاو ، هش  يا  باتش  نک 

دزیر یم  ّرش  هنتف و  شرد  راوید و  هک ز 

یسوط اروح  / یناشیرپ ياه  هیوگاو 

(1) یناشیرپ ياه  هیوگاو 

هنیس رد  ار  تا  هنوگ  یلع  تّزع  ینیسح و  تفارش  یسگرن ، تباجن  ترسح  هک  اشگب  ام  ملاع  رب  هدید  نافیرـش ! نابیجن و  دنزرف  يا 
.میراد

هیاس هک  نک  ناشفارون  ار  بش  دودنا  باوخ  هدیشک و  تملظ  نامشچ  تیاده ! دیـشروخ  نیرخآ  يا  هدنزورف ! ناگراتـس  دنزرف  يا 
ِیمخز نامدوجو ، ياپارـس  راکـشآ ! ياه  هناشن  نشور و  ياه  هار  دـنزرف  يا  .ددـنب  رب  هصغ  راب  تلاهج ، دزاب و  گنر  مهوت ، ياـه 

.تسا یگتشگرس  تریح و  يداو  رد  نتفر  لامروک 

.دوب یناوت  امنهار  وت  اهنت  ار  نامیاه  لد  تسد  ینامسآ ! ياه  هار  ِدَلب 

تماق دزادنارب و  ّربکت  ندرگ  ات  زاس  شیوخ  روحسم  تروهظ  هزجعم  هب  ار  تیرـشب  هدش  خسم  بلق  نیا  یهلا ! تازجعم  هراصع  يا 
.دیاس نیمز  رب  تدابع 

جورع و يالج  یهلا ، یحو  ناشخرد  ياه  هلعـش  ربارب  رد  ات  وش  لزان  ناینیمز  حور  هب  یهلا ! مکحم  تایآ  و  سی » هط و   » دـنزرف يا 
.دنبایب نافرع 

ص:135

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 176 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14442/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
http://www.ghaemiyeh.com


.هبدن ياعد  زا  تسا  یتشادرب  نتم  لک  - - 1
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منهذ توکـس  زا  وـت  ینامـسآ  ياوـجن  دـچیپب و  مشوـگ  رد  هناـگیب  مدرم  نیا  يوهاـیه  دـنچ  اـت  ! » تفرعم قـشع و  ياـنعم  هـمه  يا 
دنچ ات  مباین »؟ یهار  دوخ  بوبحم  ییاهنت  يدردـمه  يارب  مدرگب و  ار  دوخ  دولآدرد  يایند  يایاوز  راو ، هناوید  یک  اـت  دزیخنرب »!؟

، وت شخبافـش  مالک  زج  ما ، هنادنمدرد  هلان  هک  دنـسپم  مورحم ؟ وت  يور  لگ  ندـید  زا  دـشاب و  لوغـشم  قلخ  ياشامت  هب  مناگدـید 
تبرغ نیا  رد  دنز ! یم  دنویپ  بش  هب  ار  مزور  زور و  هب  ار  مبش  هک  ینالوط  ياه  هیرگ  نیا  ریسا  ارم  دنسپم  دشاب ! هتشاد  ییوگخساپ 

رد ما  هلان  يراج و  میاـه  کـشا  تروهظ ، اـت  هک  تشگ ، مهاوخ  شیوخ  ییارـس  هلاـن  يارب  يرگ  يراـی  لاـبند  تبیغ ، هناـخکیرات 
.دشاب دنلب  تقارف 

! منک هلان  زور  بش و  مناگدید  زا  ناهن  بوبحم  دای  هب  وا  ياه  هلان  هارمهب  ات  دنک  يرای  ارم  تسه  یسک  ایآ 

؟ دنک یهارمه  میاه ، کشا  شراب  بالیس  رد  ارم  هدش و  نازیر  کشا  یسخ  راخ و  هب  هک  تسه  يا  هدید  ایآ 

؟ میامن کبس  مزوسناج  ياه  هلان  اب  ار  وت  تبیغ  هصغ  راب  موش و  کیرش  وا  ییاهنت  تولخ  رد  نم  هک  تسه  یبات  یب  هدننک  هلان  ایآ 

هب ناج  دریگرب و  لد  ماک  ات  هد  روهظ  هدژم  ار  لصو  هنـشت  دـیاشگب ! اشامت  مشچ  راو  بوقعی  ات  هد  رادـید  هدژم  ار  تروضح  رظتنم 
! دشخب تسود  ياقل 

رد ادخ  راگدای  يا  .دنشچب  ار  رفیک  يراوخ  تنانمشد  دنزارفارب و  رس  ناهج ، هدیدمتس  نامولظم  ات  زارفارب  تلادع  يزوریپ و  مچرپ 
! بایرد ار  ام  یهلا ! نانمشد  مقتنم  يا  نیمز !

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / وت زا  زیربل  يا  هدیپس 

.نسحلا نب  هجحلا  کیلول  لک  مهللا  : » دوش یم  تدای  زا  راشرس  اعد ، ناهاگرحـس  دنوش و  یم  کیدزن  تونق  اه  هظحل  هب  اه  تسد 
، اه هاگن  دنشوج و  یم  اه  مشچ  همشچ ، همشچ  ...ِهئابا  یلع  هیلع َو  ُکتاولص 
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راگنا لوات ! زا  رپ  ياـه  تسد  نیا  نم و  نیا  کـنیا  تلادـع ! نیرید  يوزرآ  يا  هآ ! .دـنوش  یم  یناراـب  راـهب ، ياـهزور  نیلوا  لـثم 
دناشوپ یم  ار  لد  هودنا ، تبرغ و  مغ و  درادن ! قفش  زا  زیربل  ِنامسآ  بورغ و  توکس  ینیگنـس  اب  یقرف  چیه  ناهاگرحـس ، ياوجن 

! نم يالوم  يا  هآ ، دوش ! یم  هناقشاع  فیطل و  یناراب  شراب  ِدهاش  هداجس ، و 

هنییآ تساجک  تا ؟ يراهب  ياه  تسد  تساجک ، دـنیرگ ! یم  نم ، اـب  خـیرات  ماـمت  ناـمورحم  میرگ ؛ یم  هک  متـسین  نم  اـهنت ، نیا 
! دـهاکب اه  هلان  راب  زا  ات  دراد ؛ زاین  وت  ياه  تسد  هب  نامـسآ  دومیپ ؟ ار  نارکمج  هار  دـیاب  اه ، هاـگن  دوهـش  يارب  یک  اـت  تهاـگن ؟

يا باتب  تسوت ؛ لامج  ساکعنا  زا  ناوتان  نامـسآ ، دـشکن ! تلاجخ  یتشگرب  ياه  همان  زا  ات  دراد ؛ زاـین  وت  ياـه  تسد  هب  نامـسآ 
، ریوک .دـش  دـهاوخ  ریگارف  گرم  الوم ! ییاین ، رگا  تفر ! دـهاوخ  تسد  زا  راگزور ، تقاط  هک  مسق  تهاگن  ّتیدـبا  هب  نیرتاـبیز !
هب ترفن ، هنیک و  هایـس  ياهربا  دـنام ! دـهاوخ  اج  هب  يا  هرطاخ  اـهنت  ناراـب ، زا  دوشگدـهاوخ ! اـه  هگلج  تمـس  هب  ار  شیاـه  تسد 

نیب ياه  هچرازاب  رد  ار  یبّلقت  ياه  تدابع  دش و  دنهاوخ  ینالوط  وزرآ ، ياه  هار  گرزب  دروآ ! دـنهاوخ  موجه  رون  ياه  نیمزرس 
هب مسق  تسا ! یقاب  ندیـشخرد  ناوت  ار  نامـسآ  هک  زورما  نیمه  باتب ؛ باتب ! تقیقح ، باـتفآ  يا  باـتب ، تخورف ! دـنهاوخ  یهار ،

هدـیپس زا  ار  وت  تفرگ و  میهاوخ  تونق  هشیمه ، يارب  ار  زاـین  ياـه  تسد  هک  ...هط ! هب  سی ، هب  رجفلاو ، هب  رـصعلاو ، هب  سمـشلاو ،
، یناراب ياه  مشچ  قرش  زا  دمد  یم  هدیپس  هنیدآ ، حبـص  .دش  دهاوخ  وت  زا  زیربل  زور  کی  هک  يا  هدیپس  تساوخ ؛ میهاوخ  دوعوم ،

! ...يآ زاب  تا ، یهار  هب  مشچ  يرمع  مییام و  تسود ! يا  ییاجک 

مادقا ینارماک  دمحم  / اه لابقا  يدنلب  یمامت 

! ییآ یم  وت 

.تسین عونمم  يزاورپ  چیه  وت  هاگن  نامسآ  رد  دنیآ ؛ یم  رد  زاورپ  هب  ناگدنرپ  ییآ و  یم  وت 

.دنوش یم  يدمحم » لگ   » رطع زا  راشرس  اه  لگ  مامت  ییآ و  یم  وت 

.دنوش یم  متخ  دنخبل  لگ و  هب  اه  هداج  مامت  ییآ و  یم  وت 

! ایب تسا  یلاخ  نیس  تفه  ياه  هرفس  مامت  رانک  رد  وت  ياج  راهب ! هناهب  يا 

میریم یم  بیرغ  ام  همه  وت  نودب 

میریم یم  بیجی  نّما  هرفس  رانک 

دنام یم  هدروخ  مخز  ام  لد  وت  نودب 

دنام یم  هدرپس  باسح  هب  ام  نوخ  و 

.دوش یم  اه  یماجنارس  یب  لامیاپ  .دنام و  یم  اهر  اه  یتوافت  یب  هاگرذگ  رد  ناسنا ، ضغب  هجیتن  وت ، یب  هک  ایب !
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تسد ییانشور  وحم  ار  نامـسآ  نک و  كاپ  اه -  یبات  یب  درگ  هرود  هدنـشورف  نیا  داب -  يامیـس  زا  ار  نیرفآردک  رابغودرگ  ایب و 
.نک شیوخ  هدروخن 

.ار شیوخ  هنوگ  گنرکی  روضح  داد  یهاوخ  هیده  اه  ناسنا  مامت  هب  ییآ و  یم  وت  هک  مناد  یم  بوخ  هچ  و 

! اه لابقا  يدنلب  مامت  يا  لایس و  یبآ  يا 

هب مشچ  اه  هراتـس  مامت  تراظتنا ، دلوت  هظحل  زا  هک  دنا  هتـسشن  راظتنا  هب  اهدـّلوت  مامت  ار  تندـمآ  هظحل  هیناث ، ره  رد  ییآ و  یم  وت 
.دنراپسب رطاخ  هب  ار  ندوب  وت  زا  رود  درس  یشوماخ  ات  دنشیوخ  لوفا  هار 

: ییاین رگا  هک  مناد  یم  بوخ  دنام و  یمن  یقاب  اه  نادلگ  نتفکش  رد  یکش  چیه  ییایب ، وت  هک  نامز  نآ 

مریدقت راهب  ییاین  هدیپس  رگا 

مریم یم  شیوخ  شوغآ  رد  هچنغ  گنر  هب 

.دنک یم  سولج  هتشگرب ، تخب  ناهج  تخت  رب  ینشور ، دنک و  یم  رارف  ریگارف  ياه  بش  نماد  زا  یگریت ، ییآ و  یم  وت 

دهاوخ وت  يارب  یناهج  دـنوش و  یم  یهتنم  وت  هب  اـه  تبحم  ماـمت  دـنناسر و  یم  وت  ناتـسد  هب  ار  دوخ  اـه  هماـن  ماـمت  ییآ و  یم  وت 
.دنا هدروخ  تسویپ  وت  هب  اهاعد  سامتلا  مامت  هک  تشون 

لد رت و  موسرم  يا  هجهل  هب  ار  هنارت  نیرتاـبیز  ینز و  یم  مقر  ار  خـیرات  يدنـسرخ  نیتسخن  لاـس  ياـه  لاـس  زا  دـعب  ییآ و  یم  وت 
.یناوخ یم  ناراب ، زا  رتزاون 

ناهنپ قلطم  شوماخ  رد  ار  شیوخ  بذاک  تیوه  نیغورد ، ياه  ناجیه  مامت  دـنریگ و  یم  تماق  وت  رد  هدـش  مگ  ياـهوزرآ  ماـمت 
.یشک یم  ریجنز  لغ و  هب  ار  اه  لوغ  اه و  لغد  مامت  ییآ و  یم  وت  .دنک  یم 
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مادقا ینارماک  دمحم  / یقرش هوکش 

هاگن فرصت  رد  ییاشامت ، ياه  فینصت  ریوصت و  مامت  هک  وت  رب  مالس  تسوت ! ریخـست  رد  اج  همه  ییاج و  همه  رد  هک  وت  رب  مالس 
! تسوت ریخست  رد  اه  حیبست  مامت  تسوت و 

، وت هک  تسا ؛ يراج  هک  تسوت  ياشامت  اهدور ، مامت  هاگن  رد  تسا و  هتـسب  شقن  هک  تسوت  روبع  ياپ  در  اـه ، هرذ  ماـمت  نهذ  رد 
.یشاب یم  قطان » ناسل  هعماس و  نُذا  هرظان ، نیع  »

ره زا  رت  لماک  يا  هام و  ره  زا  رت  مامت  ياو  ریوصت  هچ  ره  زا  رت  گرزب  خـیرات ! ییاشامت  یندـشن و  ماـمت  ياـضاقت  يا  وت  رب  مـالس 
: هک ریگ  تسد  ار  میالاب  هب  ور  ياه  تسد  ریذپب و  ار  مریز  هب  رس  ياه  مالس  لماکت !

؟ یک وت  يالاب  هب  نم  هاگن  زاورپ 

؟ یک وت  ياشامت  رد  وحم  هظحل  نآ 

.تسین تا  یقارشا  هوکش  لباقم  رد  نداتسیا  ناوت  ار  سک  چیه  ییآ و  یم  وت 

.تسین وت  مشخ  ینابرهم و  هب  ندرب  هانپ  تأرج  ار  يرگمتس  چیه  تخانش و  یهاوخن  تیمسر  هب  ار  ياعدا  چیه  ییآ و  یم  وت 

قوقح مامت  وت ، ینافوت  تحارص  رد  هک  دوش  یشومارف  نیشنمه  ددنویپ و  خیرات  شوماخ  هرطاخ  هب  هشیمه  يارب  هیقت  ات  ییآ  یم  وت 
.(1)« ٌهَْعَیب ٌدْقَع و ال  َدْهَع و ال  ِهُِقنُع  یف  ٍدَحَِال  َسیل  مئاقلا َو  موُقَی   » .دش دهاوخ  ادا  رشب ،

.دوش یم  دیلک  یب  ياه  لفق  مامت  يانشآ  تا ، ناهگان  ياه  تسد  ینادرگ و  یم  زاب  ار  توارط  ییآ و  یم  وت 

.ینک یم  كاپ  اه  گرب  درز  رّوصت  زا  ار  گرم  ریوصت  ییآ و  یم 

.اه لصا  ینوناق  ياضاقت  يا  اه و  لصف  مربم  زاین  يا  ییآ ، یم  وت  دایدزا  لاح  رد  ياه  يراظتنا  مشچ  تمس  زا  ییآ  یم  وت 
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: هک یناد  یم  ییآ و  یم  وت  .دننز  یم  وناز  وت  لباقم  رد  اه  هژاو  مامت  دنک و  یم  ّتیعبت  وت  زا  تعیبط  ییآ و  یم  وت 

درب دهاوخ  دایز  ار  شدوخ  وت  یب  راهب 

دُرم دهاوخ  رات  هس  تسد  ود  يور  هب  ادص 

.دندنویپ یم  هرابود  یتسین  هب  دنوش و  یم  قرغ  تیاه  مشچ  نیب  رد  هدش ، ییایموم  ياه  نوعرف  مامت  ییآ و  یم  وت 

.دهد یم  ار  هدرشف  توراب  يوب  داب ، هدنکارپ  شوغآ  هک  یلاح  رد  نامز ، يراپس  كاخ  هظحل  تسرد  ییآ ؛ یم  وت 

یم ور  هبور  شیوخ ، يوس  نآ  اب  ناسنا ، مامت  ییآ و  یم  وت  .دـننک  یم  فارتعا  وت  نشور  تقیقح  هب  اـه ، هنیآ  ماـمت  ییآ و  یم  وت 
وت مطالتم  ینافوت و  شوغآ  رد  يا ، هسام  ياهراوید  رب  هدیسام  ياه  شپت  مامت  ییآ و  یم  وت  .دسر  یم  ییانـشآ  يوسارف  هب  دوش و 

.دنوش یم  اهر 

.جوا رد  هفقو  یب  ياهزاورپ  رپ  زا  رت  لاب  کبس  داب و  رد  دازآ  ياهوق  یمامت  زا  رت  مرن  ییآ ؛ یم  وت 

.یقرش ياه  نیمزرس  ياه  هصق  نیرترود  تمس  زا  ییآ  یم  وت 

یبیط دیهان  !/ نم يامیپ  بش  نامشچ  نیا  زا  هآ 

، يا هظحل  يارب  دـسر و  یم  بش  ياهتنا  هب  هک  هاگ  نآ  نم ، يامیپ  ْبش  ياه  مشچ  یتسه و  نم  ياهایؤر  نامهیم  هک  تساه  لاـس 
.دوش یم  رادیب  تا  ییایؤر  رادید  قرب  زا  دنک ، یم  انشآ  مهاب  ار  ما  هتسخ  ياه  کلپ 

!؟ ياپ رب  تسا  هداتسیا  یک  هب  ات  بش  نیا  هآ !

يارب هک  سگرن  ياه  لگ  اب  مرگن و  یم  تسا ، نم  زامن  هلبق  هک  ییوس  نآ  هب  اه ، تسد  رود  هب  هتسشن و  ایند  هداج  هرانک  رد  نم  و 
اب هک  تسین  یگنر  یب  ياـهراظتنا  سنج  زا  تسا و  زبـس  راـظتنا ، نیا  هک  تسا  نم  رواـب  .میوگ  یم  لد  زار  ما ، هدروآ  وـت  لابقتـسا 

! دنازوسب راظتنا  ِقارف  رد  ار  قشاع  دیآ و  رس  هب  رای  رادید 

، دوب نینچ  رگا  هک  تسین ؛ هنامز  يانعم  یب  ياهراظتنا  گنر  هب  نم  راظتنا  زگره  هن ! دراد ؛ هاگن  شوخرـس  راـی  لاـصو  اـب  هک  نآ  هن 
.درک یمن  ذوفن  مناج  يافرژ  هب  شدوجو ، يازفا  ناج  میسن 
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رظتنم هک  یسک  : » تسا زادنا  نینط  مشوگ  رد  هرامه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  هک  ارچ  تسا ؛ ابیز  نم  راظتنا  هک  مناد  یم  نم 
(1) «. دشاب ترضح  نآ  هارمه  و  جع ) ) يدهم ترضح  همیخ  رد  هک  یسک  دننام  دورب ، ایند  زا  دشاب و  یم  جرف 

نخـس وت و  دای  اب  ندیـشک  سفن  رگا  مالـسلااهیلع ! همطاف  يدـهم  يا  یتسه ، تقیقح  همه  يا  انـشآان ، ياهارحـص  نیـشن  همیخ  يا 
يا وت  هارمه  قشع و  همیخ  رد  هک  تسا  نانچ  وت  راـظتنا  هب  نتخود  اـه  هقیقد  هلفاـق  هب  مشچ  وت  ماـن  اـب  ندز  ملق  ندز و  مدـق  نتفگ ،

هشیدـنا و مشاـبن و  رود  همیخ  نیا  زا  رت ، مک  یتـح  يا و  هظحل  اـت  مهد  یم  ار  یتـسه  هـمه  نـم  میـشاب ، مالـسلااهیلع  ارهز  فـسوی 
هک یتخرد  نامه  منک ؛ هراظن  ار  تیالو  يابوط  تخرد  مزاس و  ریهطت  تسا  همیخ  نیا  هیـشاح  رد  هک  يراج  رابیوج  رد  ار  مساسحا 

یسک يارب  یبوط  تخرد  : » دیوگ یم  نینچ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

(2)« .دوشن فرحنم  شبلق  دنک و  يوریپ  ام  زا  ام ، مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا 

چیه تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادـع ، ماـما  هناـخ  رد  نآ  لـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتـخرد  یبوط »  » هک مدوب  هدینـش  یکدوک  زا 
هک وـت  یپ  رد  تخرد و  نیا  یپ  رد  نم  .دوـب و  دـهاوخ  وا  هناـخ  رد  تـخرد ، نآ  زا  هخاـش  هـک  نآ  زج  تـسین ، تـشهب  رد  ینمؤـم 

.مهاوخ یمن  متساوخن و  یکاپ  زج  متسیرگن و  كاپ  مدیشیدنا ، كاپ  ار  يرمع  یتسه ، تخرد  نیا  بحاص 

راظتنا نآ  هویم  هک  تشاک  یهاوخ  یتخرد  ملد ، هناخ  رد  ایآ  درک ؟ یهاوخ  انـشآ  كاپ  تخرد  نآ  ياـه  گرب  اـب  ارم  اـیآ  کـنیا ،
ياـه مدـنگ  شو ، فسوی  هک  وا  متخانـش ، یمن  نیا و  زا  شیپ  شمدـید  هک  وا  يورانـشآ ؛ نآ  رادـید  شا ، هرمث  مه  دـیاش  تسا و 

کـشا تسا و  يا  هناـهب  یپ  رد  دوخ ، تما  ندـنام  يارب  هک  وا  دزیر و  یم  شناردارب  ییاـفو  یب  هسیک  رد  ار  دوخ  لـضف  ناـسحا و 
؟ دناطلغ یم  شتروص  هنهپ  رب  نالفاغ ، کیرات  ياه  بلق  نیا  ریهطت  يارب  ار  شلالز  ياه 

ریـسا ارم  وت  قارف  مغ  هک  مناد  یم  ار  نیا  اهنت  ینازوس ؟ یم  لد  اـم  نم و  يارب  ناـهج ، هشوگ  نیمادـک  رد  وت  مناد ، یمن  مناد ، یمن 
! اقآ تسا ، هدرک  دوخ 

تسا هار  هب  ممشچ  رد ، هب  مشوگ  نانچ 

(3) تسا هاچ  نادنز و  ما  هناخ  ییوگ  وت 
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نایمیکح تاداسلا  زانهم  / نکش بش  روهظ  کی  ات  ... 

.دروخ یم  كرت  راظتنا ، مجح  ریز  ریوک ، ماحدزا  رد  نیمز ، دنیشن و  یم  فاکتعا  هب  نامسآ ،

« دهع  » ياه همزمز  دیشروخ ، نشور  ياه  سفن  زا  مد  هدیپس  ره  هک  دنسر  یم  كاردا  هب  ار  عولط  یهانتیال ، توکـس  رد  ياه  هنارک 
: دوارت یم  دبلاک ، رد 

(1)« َنورِخْالا َنُولَّوْالا َو  ِِهب  ُحَلْصَی  يّذلا  ِکَمْسِاب  َنوُضَرَالا و  ُتاومَّسلا و  ِِهب  ْتَقَرْشَا  يذَّلا  َکِمْسِاب  »

ٌریَخ هّللا  ُهَّیَقب  تسا : هدنام  یقاب  نامز  نیگنس  ياه  کلپ  سپ  رد  لازیال  روضح  کی  نکـش و  بش  روهظ  کی  تانئاک  لماکت  ات  ... 
(2)« ْنینِمُؤم ُمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل 

« هلهس  » ات دشاب  کشا  هناگ  لهچ  ياه  مدق  راظتنا  ياه  هناقشاع  غولب  دیاش 

« هبدن  » رد َْنیَا »  » ياه يرابکشا  ات  دشاب  نیسای » لا   » ِناتسآ هب  رس  ياه  مالس 

«. ْجَرَْفلا َکِِّیلَِول  ْلِّجَع  َّمهللَا  : » دچیپ یم  یناتسد  رفولین  رد  هعمج  هاگرحس  هک  دشاب  يزاین  رطع  دیاش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / كارَن انارَت و  یتَم 

« .ِرظَتنُملا لدَعلا  لمؤملا و  مئاقلا  كرُما  ّیلو  یلع  ِّلص  مهّللا و  »

.تسرفب دورد  تسا ، همه  راظتنا  دروم  لدع  ینامرآ و  هدننک  مایق  هک  دوخ  رما  ّیلو  هب  اراگدرورپ ! »

حلاصابا ای  دکچ ؛ یم  يدـیماان  نابایب  هدـیتفت  ياه  نش  رب  تنارظتنم ، هتـسکش  يوبـس  زا  دـیما ، ياه  هعرج  نیرخآ  نیا  راظتنا ، و  ... 
! يدهملا
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؟ مینک یم  تترایز  یک  ینک و  یم  ام  هب  یمشچ  هشوگ  یک  َكاَرن : انارَت و  یتَم  لاح ، نیا  اب 

.باریس ییانشآ ، يا  هعرج  هب  ار ، هنشت  ياه  بل  دنک و  میسقت  یلاها  نیب  ار  دوخ  تقادص  ایرد ، هک  یهاگحبص  نآ  دیاش 

یسلطا ماج  رب  ْلاصو  ِیِم  هعرج  هعرج  ربا ، دنارتسگب و  یشحو  ياه  قیاقش  رس  رب  ار  شا  یبآ  رتچ  نامـسآ ، هک  يا  هنیدآ  نآ  دیاش 
.دزیرب راظتنا  ِمزب  ياه 

، جح تلاصا  هزور ، ِهوکش  يا  زامن ، ِتکوش  يا  « ؛ تماما زبسرس  ِلگ  يا  مشاه ، ینب  هچوک  تیمولظم  دیما  اهنت  يا  انـشآ ، هبیرغ  يا 
تمارک

«! لدع تبیه  نید ، ِتفارش  هاکز ،

رـس یب  نیا  زا  رات  هریت و  بش  نیا  رد  ات  دنیـشن ، یم  قایتشا  ماب  رب  وت ، ِراظتنا  مشچ  ردب  رد  هدـنرپ  دریگ و  یم  ملد  هنیدآ ، حبـص  ره 
لد اب  دیاب  ار  وت  مناوخ  یمن  هژاو  اب  ار  وت  انـشآ ! يدنخبل  زا  غیرد  هدوشگ  همین  هرجنپ  زا  غیرد  دنک ؛ نامهم  ار  وا  ییانـشآ ، یهانپ - 

.دیئوب لد  اب  دید و  لد  اب  دناوخ ،

دمآ مدای  میوگب  يرود  شجنر  زا  متساوخ  »

دراد هنیرید  يدنواشیوخ  رازآ ، اب  قشع 

مرآرب یتسد  وزرآ  زا  ات  تسین  منآ  يور 

دراد هنیپ  زا  وربآ  ِگنر  هک  یتسد  نآ  شوخ  يا 

دیاشگ یم  ار  یگریت  یگرزب  لفق  ناهگان 

« دراد هنییآ  رپ  رهش  دیلک  شتسد  رد  هک  نآ 

.دهاوخ یم  نونجم  تسین ؛ یسک  ره  ِراک  ندیسر  لاصو  نامسآ  تفه  رب  نتشذگ و  قشع  رهش  تفه  زا 

ِبان يالط  اب  یهد و  لقیـص  ار  ما  هنیـس  راگنز  دوخ ، ِنوگ  هنییآ  ياه  تسد  اب  یناـشکب و  منونج  خلـسم  هب  هک  دوش  یم  هچ  ـالاح ،
؟ ینک کح  مبلق  ِگنس  رب  ار  دوخ  يالو  مان  تقشع ،

! ار هتسب  هرجنپ  تشپ  ياه  ینادعمش  دننک ، يرایبآ  تا ، یناراب  ياه  تسد  شاک  ینزب ! یلاها  نیا  هتفرگ  مغ  لحاس  هب  يرس  شاک 

؟ ارهز مشچ  رون  نآ  دیآ  یم  یک  سپ  مدوب  هدرک  تولخ  ملد  اب  بورغ ، گنت  زورید 

« ُّرقلا ُّرَحلا و  لُخدَی  امک  مهتویب  َفوُج  هلدع  مهیلع  مالسلا  هیلع  مئاقلا  َّنلخدیل  هّللا  اّمَا و  »
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ار اج  همه  وا  يرگداد  دنک و  یم  مدرم  ياه  هناخ  دراو  دوش ، یم  هناخ  دراو  امرس  امرگ و  هک  نانچ  ار ، تلادع  مالـسلا  هیلع  يدهم 
.دریگ یم 

ص:143

هرامش 53 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


ینایچام یناما  رجاه  / تلادع قایتشا 

هلایپ دـشاب و  شنوریب  مخز  نورد و  شیر  بیبط  ات  تسا ، مهرم  تسد  شزاون  رظتنم  هک  تسا  يا  هنـشت  یمخز و  رفاـسم  یگدـنز ،
.دراپسب بآ  هب  ار  شا  یگنشت  هک  يا 

شراب قشع ، نامسآ  مشچ  رد  مشچ  هفطاع ، روعش و  كرد و  نابایب  حور  یب  کشخ و  راذگ  رد  هک  تسا  يا  هنـشت  يوبـس  ناهج ،
هابت نارگمتس و  يراک  هایـس  زا  ناهج ، رتفد  يدازآ ! هفیحـص  يا  .تسا  هتـسشن  راظتنا  هب  ار  هرابود  تایح  دنز و  یم  هل  هل  ار  تبحم 

.تسا هتسکش  ار  شتمرح  میرح  زواجت ، يدعت و  طوطخ  هدش و  ابیزان  ناقساف  يراک  تشز  نادساف و  يراک 

هب ار  ناسنا  يدازآ  دنشاپ و  یم  زواجت  رذب  يدعت ، ياه  تسد  دننز و  یم  یهابت  شقن  هتسشن و  شکاپ  روطـس  رب  زواجتم ، ياه  ملق 
.دنریگ یم  هرخس 

! راظتنا بیکش  یب  لد  رب  تلادع  قایتشا  يا 

ربص هتفشآرب و  ار  راظتنا  یمخز  بلق  ترتسگ ، تلادع  ریشمش  ِترسح 

نارباص دیما  يا  .تسا  هدش  هریخ  وزرآ  قفا  هب  دیما ، هناتسآ  رب  تروضح  شبات  رظتنم  تعولط -  راد  هنییآ  متس و  غیت  نیـشن  هناخ  - 
! نک يراهب  تزبس ، روضح  اب  ار  ناهج  ایب و  نارظتنم ! يوزرآ  و 

ینایچام یناما  رجاه  / تلادع قایتشا  هناهب  نیرت  یباتفآ 

ار توارط  نیرت  يراهب  شراب  دـنا و  هتـسشن  ناراب  زاـمن  هب  كاـچ  ناـبیرگ  شطع ، ياـه  همـشچ  توارط ! راـبیوج  نیرت  يراـج  يا 
.دننک یم  هثاغتسا 

میـسن نیرت  يرحـس  يا  .دننز  یم  دایرف  ار  هدـیپس  روضح  دـنراد و  نامـسآ  رب  اعد  تسد  اه ، هرجنپ  ندوب ! اه  هناهب  نیرت  یباتفآ  يا 
نیرت نیـشنلد  ات  دننک  یم  شنیرفآ  لزغ  نیرتابیز  كرابم  مودق  ینابرق  ار  دوخ  یتسه  تیب  تیب  شیور ، دنلب  ياه  هدیـصق  ندورس ،

.دوش افوکش  راظتنا  هدرپ  سپ  زا  یگدنز  گنهآ 
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.تسا هدرک  افوکش  وزرآ  غاب  رد  ار  دیما  ياه  لگ  نیرت  فیطل  راظتنا ، ربتس  هخاش  شیور ! همغن  نیرت  يراهب  يا 

زا دنا  هدـش  گنم  اه ، هشیدـنا  گنگ و  اه ، باتک  دـنا و  هدـنام  ماد  رد  اه  لد  ماک و  رد  اه  نابز  تقلخ ! هغالبلا  جـهن  نیرت  غیلب  يا 
لدـع ناوخـشیپ  رد  دوش و  یم  حـبذ  ناملاظ  هاـگنابرق  رد  تلادـع ، تسا و  هتـسب  شقن  هدرپ  رب  هک  نوگاـنوگ  ياـه  گـنر  فصو 

.دوش یم  هتشاذگ  هرکاذم  ضرعم  هب  ملاع  ناشورف 

.دیاس یم  تباجا  نامسآ  رب  رس  هدمآرد و  زازتها  هب  رارق ، یب  ياه  لد  يارس  ماب  رب  هک  تسا  يا  هتشارفارب  هشیمه  مچرپ  اعد ،

، روجید بش  دـنا و  هتخیوآ  بش  نماد  هب  نوکـس ، يدرـس و  تشحو  زا  مهوت ، ياـه  هراتـس  زوـس ! متـس  داـبدرگ  نیرت  هدـنفوت  يا 
.تسا هدرک  لیمحت  نیمز  هدرگ  رب  ار  شنیون  مظن  نیرت  یشحو 

رد رـس  نایناهج  تسا و  هدرک  یهت  بلاق  خیرات ، ياه  ندمتم  نیرت  یـشحو  ندید  زا  ناهج  نامز ! دبلاک  رد  تلادع  ناهنپ  حور  يا 
نامهم نما ، نیمزرـس  هب  ار  نایناهج  هدـب و  تاجن  ینادرگرـس  نیا  زا  ار  ناهج  ایب و  دـنرب  یم  هانپ  يا  هشیب  ره  هب  نادرگرـس ، مگ و 

.هدب ناکسا  نیمز  دابآاجکان  رد  نک و 

.دنَاوت راد  هنییآ  هدرم ، ولگ  رد  ياهدایرف  دنا و  هتخود  وت  هب  مشچ  هدروخ ، ورف  ياه  مشخ  هک  وش ، افوکش  نیمز ! هتفکشن  ضغب  يا 

! ایب اقآ 

هدوبر ناقشاع  لد  تیازف ، ناج  لامج  هک 

هدرسف ناهج  لد  هک  یهاگن ، یمد  امنص ،

سدقم دیعس  / ناگتفشآ نمأم 

(1) ناگتفشآ نمأم 

ناما شا  هرمث  نومأم  هب  نامیا  .شناگدـنب  نیما  كاخ و  هنهپ  رب  تسا  هّللا  نیما  .ناگدـیروش  هاگمارآ  تسا و  ناگتفـشآ  نمأم  ماما 
يا هدرک  هناخ  ام  لد  رد  وت  .ما  هتشاد  تمدق  شیپ  راثن  هک  تساه  هتشاگن  نیا  نم  همان  ناما  . (2)« ...اونِمآ اونَمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  : » تسا

نیا دوخ  وت  تفگ !؟ ناوت  یم  هچ  ...وت ؟ لد  رد  ام  و 

ص:145

.85 صص 83 -  ، 1379 لایکم ، تاراشتنا  درد ، دورد و  دیعس ، سدقم ، - - 1
.136 ءاسن ، - - 2
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ّتینما راس  هیاس  رد  وت  .دـنا  هتـشاد  ناما  رد  ناهنپ  ياه  غیت  زا  ار  وت  .دـنا  هدرب  رود  اه  مشچ  ریـشمش  زا  ار  وت  رب ...! نایاپ  هب  ار  هلمج 
نیـشنب و همر  نیا  رانک  ياسایب ! یتعاس  نابرهم ! نابـش  !... وت نادنفـسوگ  ام  ییام و  یعار  وت  وت ، تیاعر  رتچ  رد  نایمدآ  و  ییادـخ !
، اه هاگترپ  اه و  هّرد  ناراب ، داب و  دنهاگ ؛ نیمک  رد  اه  گرگ  دـنک ...» یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونـشب  !... » يان زا  روآرب  قوش  ياون 

یگدنکارپ دیاب  وت  يراذگن ! دیاب  وت  میلفاغ ! مییاوه ! هب  رـس  ام  هن ! اما  .ام  لایخ  زا  دـنا  هدوبر  یگدوسآ  همه  اهزارف ، اه و  یبیـشارس 
!... ینک یناپوچ  دیاب  وت  ینک ! لدب  تفلا  هب  ار  هب  ار  اه 

...نومأملا مامالااهّیا  کیلع  مالّسلا  ... 

(1)« ...دیآ یم  لالج  تّوق و  اب  ، نامسآ ياهربا  رب  هک  دینیبب  ار  ناسنا  رسپ  ...ددرگ  رادیدپ  ناسنا » رسپ   » تمالع هاگ  نآ  »

اریز دریذپب ؛ ارنآ  دناوت  یمن  ناهج  هک  یتسار  حور  ینعی  دنامب ؛ امش  اب  هشیمه  ات  درک ؛ دهاوخ  اطع  امش  هب  رگید  شخب  یّلست  ادخ  »
(2)« ...دوب دهاوخ  امش  نایم  رد  دنام و  یم  امش  اب  اریز  دیسانش ؛ یم  ار  وا  امش  اما  .دسانش  یمن  دنیب و  یمن  ار  وا 

(3)« ...دیایب وا  ات  دش  دهاوخن  رود  دوهی ، تنطلس  تردق و  ياصع  »

(4)« ...دش هداد  وا  هب  توکلم  لالج و  تنطلس و  دمآ و  نامسآ  ياهربا  اب  ناسنا  رسپ  »

(5)« َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  «َو 

و نآرق -  نیرخآ -  لوسر  ینامسآ  باتک  رد  همه  زا  رتارف  لایناد و  باتک  روبز و  تاروت ، لیجنا ، رد  دنا  هداد  هدعو  ام  هب  ار  وت 

هاگ نآ  تقلخ  هاگرحـس  رد  .دنا  هدرب  وزرآ  همه  ار  وت  ...ّتبحم  تعاطا و  لامک ، تقلخ ، رد  دـنا ؛ هتـشاد  مّدـقم  زیچ  همه  رب  ار  وت 
مالسلا هیلع  حون  ناگدید  رد  الب  بالیس  زا  شیپ  کشا  لیس  هک  مد  نآ  درـشف ، ار  لیباه  ّتیموصعم  يولگ  لیباق ، عمط  ناتـسد  هک 

رد مالسلا  هیلع  یسیع  هک  نامز  نآ  تفای ، تسرپ  هلاسوگ  ار  شناوریپ  یگداتسیا ، اه  لاس  زا  سپ  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  درب ، هار 
مالسلااهیلع میرم  ینمادکاپ  هب  هراوهاگ ،

ص:146

لصف 24. یّتم ، لیجنا  - - 1
باب 14. اّنحوی ، لیجنا  - - 2

.شیادیپ رفِس  تاروت ، - - 3
باب 7. لایناد ، باتک  - - 4

.105 ءایبنا ، - - 5
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ياه هراپ  هک  نسح  تسرای ، هدید  رد  راخ  هک  یلع  دروآ ، بات  یناشیپ  رب  گنس  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  داد ، تداهش 
هلوره هاگ  همیخ  هاگنابرق و  نایم  رـس ، رب  لاصیتسا  ياه  تسد  بنیز  یتقو  اروشاـع  بورغ  ...و  درک  اـشامت  تشت  رد  شیوخ  رگج 

: مطالت رد  وت  ياوه  هب  اه  لد  وت و  رکذ  بات  بت و  رد  همه  اه  بل  درک ، یم 

...لومأملا مّدقملا  اهّیا  کیلع  مالّسلا  ... 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / سوناف تشد  دص 

! نارک یب  يا 

، يراج گنهآ  نارک  یب  يا 

! يرانق شخب  یگدنز  ياه  همغن  رد 

ناماد هب  ار  نتفکش  لصف  نیلوا  میمش  دریگ  یم  هک  یحبص 

؟ هن ای  درک ، یهاوخ  تسود  شریظن  یب  ياه  هظحل  اب  ارم  ایآ 

مارآ بش  نیا  توکس  رد  نم 

هنییآ عمش و  تارطاخ  يالبال  رد 

اه ناشکهک  دنلب  بارحم  قمع  رد 

سوناف تشد  دص  یمرگ  لد  تعسو  رد 

یناهنپ قارشا  ناهج  کی  اب  ما  هدرک  مّسجت  ار  یحبص  ریوصت 

؟ دش یهاوخ  رای  تراظتنا ، ياه  هظحل  رد  ارم  ایآ 

! نارک یب  يا 

...يراج گنهآ  نارک  یب  يا 

اّما تشد ، نورد  دچیپ  یم  ریبکت 

ص:147
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! مهاگن دنیب  یمن  ار  يراوس  ّدر 

.تس هدناشوپ  ریبکت  رد  ریوصت ، کی  تُهب  ار  اه  هظحل  مامت  ییوگ 

...مهانگ ایآ  وگب ، نم  اب 

.مهاگن ای 

اه بل  شوماخ  نانچمه  ياه  همغن  ای 

؟ شومارف هدرک  ارچ  ار ، ندوب  هزات  دوخ  رواب  رد 

! یناوغرا ياه  گربلگ  نیا  دنکشخ 

! تسام ِتبرغ  ِغاد  هدنام  ِناشن  اهنت 

! ینامهم هب  ار  ابیز  ياه  منبش  هدرب  ناهاگ  حبص  میسن  دیاش 

؟ نیدنرپ هاگرحس  نآ  وک 

؟ منبش حور  زا  رت  هزات  رولب  نآ  وک 

؛ نم هک  ار  یحبص  ریوصت 

بش ره  ما ، هدرک  اشامت  هنییآ  کشا و  تارطاخ  يالبال  رد 

؟ هن ای  درک ، دهاوخ  تسود  تراظتنا  ياه  هظحل  اب  ارم  ایآ 

، يراج گنهآ  نارک  یب  يا 

؟ ...ارم ایآ  يراهب ! شخب  یگدنز  ياه  همغن  رد 

مادقا ینارماک  دمحم  / وپاکت ياه  هظحل  يالوم 

بورغ اه  هعمج  نم  لد  دور  یم  دور  نوچ 

بورغ اپ  هداج ، نیا  زا  دریگب  ات  راذگم 

یسر یم  ماجنارس  هک  نیا  هب  مشوخ  لد  نم 
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یسک یب  رمع  کی  هب  وت  یهد  یم  موهفم 

دایدزا لاح  رد  نشور  ياه  هظحل  رد 

ص:148
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دایز ما  هدید  اه  هنیآ  رد  ار  وت  باوخ 

ار باقن  ممشچ  لباقم  زا  رادرب 

ار باتفآ  اه  هنیآ  رد  نک  ریثکت 

ادص لگ و  زا  ارم  دوجو  نک  زیربل 

ارم نک  دنخبل  هدنرپ و  زا  راشرس 

مدوخ رخآ  طخ  هب  ما  هدیسر  هچرگ 

مدوخ رواب  نیرت  هزات  هب  ما  هدروخرب 

دننز یم  فرح  همه  وت  زا  مجنپ  لصف  رد 

دننز یم  فرح  همه  وت  زا  مدرم  هوبنا 

نک عولط  وپاکت ! ياه  هظحل  يالوم 

نک عولط  ور  نیا  زا  هتسکش ، ما  هنیئآ 

باوخ ار ز  هتفر  ورف  ناهج  نک  رادیب 

باوخ ار ز  هتفشآ  مهبم و  ياهریبعت 

نک لوبق  ار  ام  لد  تدارا  ضرع 

نک لوبق  ام  زا  نک  فطل  تسا و  لباقان 

دنخب یمک  اه ! یگ  هرهلد  رمع  نایاپ 

دنبب ار  خیرات  تیانج  هدنورپ 

دنز یم  جوم  اج  همه  رد  تسوت  نامشچ 

دنز یم  جوم  ادخ  هوکش  وت  مشچ  رد 

تسوا رارق  یب  دنک ، هراشا  رگا  تمشچ 
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دنز یم  جوم  ارچ  نوچ و  نودب  ایرد 

نم ناج  هب  ار  تسفن  ینکارپ  یم  ات 

دنز یم  جوم  اهر  ياه  هدنرپ  جوف 

موش یم  هریخ  وت  ِیباتفآ  هب  یتقو 

دنز یم  جوم  الط  کشا ، يا  هرقن  رد 

دینش ار  وت  مان  وچ  قشع ، هک  ییوت  الوم 
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دیزگرب وت  قشع  رطاخ  هب  ار  وت  مان 

تسا يراج  وت  مان  همه  اه ، هّرذ  نهذ  رد 

تسا يراج  وت  ماگ  میالم  یقیسوم 

دنرت وت ، نامشچ  ییانشور و  تسا  بآ 

دنروانش ینایرج  رد  ياه  سوناف 

باتفآ تسا و  هام  وت  کشا  راد  هنییآ 

دنرتسگ هنییآ  وت  ماگ  رابغ  درگ و 

اه هراتس  رد  وت  تروص  تسا  مگ  اه  بش 

دنرواین رد  رس  وت  هاگن  زا  مدرم  ات 

یهد یم  لاب  لزغ ، نامسآ  هب  یتقو 

دنرپ یم  ياج  زا  نم  رعش  ياه  کشجنگ 

باتفآ یپ ، رد  یپ  وت  هاگن  زا  دشون  یم 

؟ باتفآ یک  ات  دنک ، هیرگ  هراتس  یک  ات 

مشچ رازه  اشامت ، يارب  تمهاوخ  یم 

مشچ رازه  اب  ار  وت  هوکش  مرگنب  ات 

یمارکا دومحم  / دیآ یم  ... 

(1) دیآ یم  ... 
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دیآ یم  راوس  نآ  تبقاع 

دیآ یم  راقفلاوذ  نیرخآ 

دنیآ دصقر  هب  وگب  ار  اه  هکرب 

دیآ یم  راشبآ  راشبآ ،

: تفگ ربونص  نیرت  هدروخلاس 

دیآ یم  راهب  وتسرپ  اب 

مرهش هتفرگ  مغ  هرهچ 

دیآ یم  رانک  مّسبت  اب 

تسادیپ نارتوبک  هاگن  زا 

دیآ یم  رای  هچوک  مخ  زا 

یمارکا دومحم  / لگ

(1) لگ

لگ ناراب  وت  زبس  هاگن  اب  يا 

لگ نایامن ، هوکش  نیا  دیشروخ 

رمع کی  تندمآ  قوش  هب  مدرب 

لگ نابایخ  مرگ  ياه  هناش  رب 

تناوخلزغ ياه  تسد  نمی  زا 

لگ نابایب  بورغ  رد  همیخ  دز 

دید مهاوخ  وت و  یسر  یم  زور  کی 

لگ ناتسمز  درس  ياه  تسد  رد 
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دیآ یم  وت  ياپ  يادص  دیاش 

لگ ناتخرد  نابز  زا  دزیر  یم 
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ص 58. هرامش 32 ، رصاعم ،» تایبدا  هدیزگ  - - » 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
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GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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